
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження гр.Калініченко Ользі Миколаївні  
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 
 
Розглянувши заяву гр. Калініченко Ольги Миколаївни про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, площею 0,1607га, кадастровим номером 3220885001:02:004:0146, по 
вул.Широка 13, с.Мартусівка, Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області, розробленого Бориспільським районним виробничим 
відділом Київської обласної філії ДП «ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ», кваліфікаційні сертифікати інженерів-
землевпорядників: Муравській Юлії Василівні №000058 виданий 24.12.2012р.; 
Милятинському Олександру Олеговичу №010553 виданий 12.04.2013р., 
кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста Дем’яненку Андрію 
Івановичу № 12286 від 03.10.2014р., керуючись п.34 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, 
Законом України «Про землеустрій», містобудівною документацією села 
Мартусівка Гірської сільської ради, Гірська сільська рада  

 
В И Р І Ш И Л А  : 

1. Затвердити гр. Калініченко Ользі Миколаївні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
площею 0,1607га, кадастровим номером 3220885001:02:004:0146, по 
вул.Широка 13, с.Мартусівка, Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
 

2. Передати у власність гр. Калініченко Ользі Миколаївні земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, площею 0,1607га, кадастровим номером 
3220885001:02:004:0146, по вул.Широка 13, с.Мартусівка, Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області. 
 



3. Земельну ділянку гр. Калініченко Ользі Миколаївні використовувати 
за цільовим призначенням  з  дотриманням вимог земельного законодавства 
України.  
 

4. Зареєструвати гр. Калініченко Ользі Миколаївні право власності на 
земельну ділянку відповідно  до чинного законодавства України. 
 

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

 
 
 
Сільський голова                                                                              Р.М. Дмитрів 
 
Від        2020 року 
№             VIII 
 


