
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки у разі зміни її цільового призначення із земель для  
індивідуального садівництва на землі для будівництва і обслуговування  
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Ревне 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області 
 

Розглянувши заяву гр. Петренка Олега Олексійовича про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 
цільового призначення із земель для  індивідуального садівництва на землі для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,1200 га з кадастровим номером 3220886200:05:002:0191 по 
вулиці Столична, 23 в селі Ревне Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області, розробленого ФОП Єлінова Зоя Петрівна, 
кваліфікаційний сертифікат № 010135 від 20.05.2013, Виписка АА № 766333 від 
28.02.2013, керуючись п. 34 ст. 26, п.п. 9, 10 ст. 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законами України «Про землеустрій», «Про 
Державний земельний кадастр», ст.ст. 12, 19, 20, 22, 29, 38, 39, 40, 79.1, 80, 81, 
90, 91, 103, 104, 106, 108, 125, 126, 186, 189, 206, 211 Земельного Кодексу 
України, Конституцією України, містобудівною документацією села Ревне 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, Гірська 
сільська рада  
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити гр. Петренку Олегу Олексійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення із земель 
для  індивідуального садівництва на землі для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1200 га 
кадастровим номером 3220886200:05:002:0191 по вулиці Столична, 23 в селі 
Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки приватної власності  гр. 
Петренку Олегу Олексійовичу площею 0,1200 га, кадастровим номером 
3220886200:05:002:0191 по вулиці Столична, 23 в селі Ревне Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області, з земель для індивідуального 
садівництва на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  

3. Земельну ділянку гр. Петренку Олегу Олексійовичу використовувати за 
цільовим призначенням  з  дотриманням вимог Земельного Кодексу України, 
Конституції України, Законів України «Про землеустрій», «Про Державний 
земельний кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності, ДБН 360-



92**, ДБН Б.2.4-1-94, ДБН б.2.2-5:2011, постанови КМУ від 13.04.2011 № 466, 
та інших планувальних, санітарних, пожежних, 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. 

 
с. Гора 
від 22 квітня 2021 року 
№ 376-13-VІII 
 
Сільський голова                                                       Роман ДМИТРІВ 
 
 
 
 

 


