
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

П Р О Е К Т         Р І Ш Е Н Н Я 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється   
в селі Гора Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 

Розглянувши заяву гр. Єросяна Павла Оганесовича про затвердження 
проекту землеустрою (розробленого ФОП Кодь В.В., ІПН 3096517269, дата та 
номер запису про проведення державної реєстрації - 02.07.2018 
№23540000000012918, адреса: 08301, місто Бориспіль, вул.Робітнича 43-А),   
щодо відведення земельної ділянки приватної власності площею 0,1443га, 
кадастровим номером 3220883201:01:002:0147 розташованої по вулиці 
Бориспільська, села Гора Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області, цільове призначення якої змінюється з земель «01.03. - для 
ведення особистого селянського господарства», на землі «03.10. - для  
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 
забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 
діяльності, пов’язаною з отриманням прибутку)», та затвердження розрахунку 
втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених зміною цільового 
призначення земельної ділянки для використання їх у цілях, не пов’язаних із 
веденням сільськогосподарського  виробництва у сумі 7 838,00грн. (Сім тиясяч 
вісімсот тридцять вісім гривень 00 копійок), керуючись п.34 ст.26 пп.9, 10 ст.33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Законами України 
«Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», положеннями  
Земельного Кодексу України, містобудівною документацією села Гора Гірської 
сільської ради, Гірська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити гр. Єросяну Павлу Оганесовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки приватної власності площею 0,1443га, 
кадастровим номером 3220883201:01:002:0147 розташованої по вулиці 
Бориспільська, села Гора Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області, цільове призначення якої змінюється з земель «01.03. - для 
ведення особистого селянського господарства», на землі «03.10. - для  
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 



забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 
діяльності, пов’язаною з отриманням прибутку)». 
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1443га, 
кадастровим номером 3220883201:01:002:0147 з земель цільового призначення – 
« 01.03. - для ведення особистого селянського господарства», на землі цільовим 
призначення «03.10. - для  будівництва та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаною з отриманням прибутку», по 
вулиці Бориспільська, села Гора Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
3. Земельну ділянку гр.Єросяну Павлу Оганесовичу 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 пам’яток, історичного середовища. 

 
 
 

Сільський голова      Р.М. Дмитрів 
 
 
 
 
с. Гора 
від               2021 року 
№                       VІII 
 
 


