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Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради № 966-42-VI від 28 
листопада 2013 року Про надання дозволу на складання проекту із 
землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку гр. Пушкар І.Р. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  
с. Гора вул. Мічуріна, 65, Бориспільського району Київської області» 

 
Відповідно до ст.ст. 12, 92, 122, 186 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55 Закону 
України «Про землеустрій», Гірська сільської ради 
 

ВИРІШИЛА: 
Внести змін до рішення Гірської сільської ради № 966-42-VI від 28 

листопада 2013 року Про надання дозволу на складання проекту із землеустрою 
щодо оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну 
ділянку гр. Пушкар І.Р. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1463  в с. Гора вул. Мічуріна, 65, 
Бориспільського району Київської області» а саме: 

1. Назву рішення викласти в наступній редакції «Про надання дозволу на 
складання проекту із землеустрою щодо оформлення документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Пушкар І.Р. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Гора вул. Мічуріна, 65, Бориспільського району Київської області» 

2. Текст рішення викласти в наступній редакції: 
«1. Надати дозвіл Пушкар Ірині Едуардівні, на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1463 га в с. Гора вул. 
Мічуріна, 65.  

2. Пушкар Ірині Едуардівні розробку технічної документації із 
землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)  замовити у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із 
землеустрою відповідно до чинного законодавства та подати її на затвердження 
до сільської ради. 



3. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) погодити 
відповідно до ст. 186-1 Земельного кодексу України. 

4. Погоджену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на розгляд 
і затвердження до сесії Гірської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з агропромислового комплексу, земельних питань та екології. 
    
с. Гора. 
від 26 січня 2017 року 
№ 614-29-VІI 
 

В.о сільського голови                                                       Л.Ф.Шершень 
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