
 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки у власність ведення особистого селянського 
господарства в селі Мартусівка Гірської сільської ради  
Бориспільського району Київської області. 
 

Розглянувши заяву гр. Макарчук Вікторії Олександрівни про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,0367га кадастровим 
номером 3220885001:02:005:0117, по вулиці Бориспільська, село Мартусівка 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, 
розробленого ПП «ЗЕМЛЕМІР-2010» кваліфікаційні сертифікати інженерів-
землевпорядників: Феденку Віктору Павловичу №013424 видано 
05.12.2016року, Клименко Тетяні Миколаївні №013272 видано 07.12.2017року, 
кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста Костюку Михайлу 
Федоровичу № 011172 видано 21.06.2013 року, Ліцензія на право проведення 
робіт із землеустрою Серія АД № 076185 видано 12.10.2012 року, 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
  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити гр. Макарчук Вікторії Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0367га кадастровим номером 
3220885001:02:005:0117, по вулиці Бориспільська, село Мартусівка, Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 

2. Передати у власність гр. Макарчук Вікторії Олександрівні земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,0367га 
кадастровим номером 3220885001:02:005:0117, по вулиці Бориспільська, село 
Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

3. Земельну ділянку гр. Макарчук Вікторії Олександрівні 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. 

 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 



4. Зареєструвати гр. Макарчук Вікторії Олександрівні 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 пам’яток, історичного середовища. 

 
від 18 лютого 2021 року 
№  268-8-VІII 
 
 
Сільський голова                                            Роман ДМИТРІВ 
 
 
 
 


