
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки приватної власності гр. Литвинова Георгія 
Миколайовича із земель  для  ведення особистого селянського 

господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в селі Затишне 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 гр. Литвинова 
Георгія Миколайовича щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
приватної власності площею 0,0766га, кадастровим номером 
3220886203:03:003:0090, з земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, по вулиці Садова 32, село Затишне Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області, Гірська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити гр. Литвинову Георгію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності 
площею 0,0766 га, кадастровим номером 3220886203:03:003:0090, з земель для 
ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, по 
вулиці Садова 32, село Затишне, Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки приватної власності 
гр.Литвинова Георгія Миколайовича, розташованої по вулиці Садова 32, село 
Затишне, кадастровим номером 3220886203:03:003:0090, площею 0,0766 га, з 
земель для ведення особистого селянського господарства на землі для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд.  

3. Земельну ділянку гр. Литвинову Георгію Миколайовичу 
використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням вимог Земельного 
кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про регулювання 
містобудівної діяльності», ДБН 360-92**, ДБН Б.2.4.-1-94, та інших 



планувальних, санітарних, екологічних норм, правил та стандартів. 
 

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, 
охорони памʼяток, історичного середовища. 
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