
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про надання дозволу Гірській сільській раді  Бориспільського  
району Київської області на  розробку технічної документації із  
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 
в селі  Мартусівка Гірської сільської ради 
              

Відповідно до статей 26, 47, 49  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», положень Земельного кодексу України, Закону 
України «Про землеустрій», містобудівної документації села Мартусівка 
Гірської сільської ради, розглянувши пропозицію комісії Гірської сільської 
ради з питань земельних відносин, планування територій, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища про необхідність 
розробки технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності цільовим призначенням для будівництва та 
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування Код КВЦПЗ 
03.12, розташованої по вулиці Дружби села Мартусівка Бориспільського району 
Київської області, площею 3,0691га, кадастровим номером 
3220885001:02:002:0241, та формування двох земельних ділянок: земельна 
ділянка орієнтовною площею 0,5000 га та земельна ділянка орієнтовною 
площею 2,5691 га, сесія Гірської сільської ради 
 
В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Надати  Гірській сільській раді Бориспільського району Київської 
області дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності розташованої по вулиці Дружби села 
Мартусівка Бориспільського району Київської області, площею 3,0691га, 
кадастровим номером 3220885001:02:002:0241, та формування двох земельних 
ділянок: земельна ділянка орієнтовною площею 0,5000га та земельна ділянка 
орієнтовною площею 2,5691 га (остаточні площі земельних ділянок визначити 
технічною документацією). 

2. Роботи з розробки технічної документації із землеустрою  щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності розташованої по вулиці Дружби села 
Мартусівка Бориспільського району Київської області замовити в організації, 
яка є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до чинного законодавства. 

3. Технічну документацію із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності розташованої по вулиці Дружби села Мартусівка 
Бориспільського району Київської області погодити  та затвердити відповідно  
до   чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 



питань земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. 
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Сільський голова                                             Роман ДМИТРІВ 
 
 
 
 


