
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у 
власності гр. Музики Сергія Анатолійовича із земель  для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна земельна ділянка) на землі для будівництва індивідуальних 
гаражів в с. Гора  на території Гірської сільської ради Бориспільського 

району Київської області. 
 

Відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
України», ст. ст. 12,20, 123, 118, та розділу Х «Перехідні положення»  
Земельного кодексу України, розглянувши проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Музики 
Сергія Анатолійовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка) на землі для 
будівництва індивідуальних гаражів в с. Гора, на території Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області. 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки, площею 0,0640 га, кадастровий номер 
3220883201:03:002:2131, що перебуває у власності гр. Музиці Сергію 
Анатолійовичу із земель  для  будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка), на 
землі для будівництва індивідуальних гаражів в  с. Гора, по вул. Центральній, 
22, на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки гр. Музиці Сергію 
Анатолійовичу  площею 0,0640 га, кадастровий номер 3220883201:03:002:2131  
із земель  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна земельна ділянка), на землі для будівництва 
індивідуальних гаражів в с. Гора, по  вул. Центральній, 22, на території Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 

3. Проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки, що перебуває у власності гр. Музиці Сергію Анатолійовичу для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд  на землі для будівництва індивідуальних гаражів с. Гора Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області передати на постійне 
зберігання до архіву Відділу у Бориспільському районі Головного управління 
Держгеокадастру у  Київської області. 

4. Доручити Відділу у Бориспільському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Київської області внести зміни в земельно-кадастрову 
документацію. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
земельних відноси, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 
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№                       VІII 
 
 
Сільський голова         Р.М. Дмитрів 
 


