
                                   

 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про розірвання Договору встановлення права користування земельною 
ділянкою для забудови (суперфіцію)  
 

Враховуючи розпорядження Бориспільської районної державної 
адміністрації Київської області від 06.01.2021 № 02 «Про передачу прав 
замовника робіт по об’єкту «Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Шкільна, 3 в с. Гора 
Бориспільського району Київської області», Рішення сесії Гірської сільської 
ради від 21.01.2021 № 170-6-VІІІ «Про прийняття права замовника робіт по 
об’єкту «Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 
класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району 
Київської області», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Гірська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

	
1. Розірвати  Договір суперфіцію з Управлінням капітального будівництва 

та архітектури Бориспільської районної державної адміністрації Київської 
області від 23.09.2019 серія та номер 626 на земельну ділянку з цільовим 
призначенням 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти для обслуговування навчального закладу з кадастровим номером 
3220883201:01:006:0078, загальною площею 3,1422 га, за адресою: вул. 
Центральна, земельна ділянка 3 (три), в с. Гора Бориспільського району 
Київської області.  

2. Заключити додаткову угоду про розірвання Договору суперфіцію та   
звернутися до органу Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
для реєстрації його припинення. 

3. Погодити укладення Договору суперфіцію на користування земельною 
ділянкою з цільовим призначенням: 03.02 на безоплатній основі для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти для обслуговування 
навчального закладу з кадастровим номером 3220883201:01:006:0078, 
загальною площею 3,1422 га, що розташована за адресою: вул. Центральна, 
земельна ділянка 3 (три), в с. Гора Бориспільського району Київської області та 
перебуває в комунальній власності Гірської сільської ради, для проведення 
робіт по об’єкту «Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, земельна ділянка 3 (три) в с. Гора 
Бориспільського району Київської області». 



4. Укласти Договір суперфіцію між Гірською сільською радою та 
Управлінням житлово – комунального господарства та капітального 
будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області на земельну ділянку, кадастровий номер 
3220883201:01:006:0078, загальною площею 3,1422 га, що розташована за 
адресою: вул. Центральна, земельна ділянка 3 (три), в с. Гора Бориспільського 
району Київської. 

5. Управлінню житлово – комунального господарства та капітального 
будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області здійснити заходи щодо укладання та реєстрації 
Договору суперфіцію відповідно до чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з питань 
земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища. 
 
від _______ 2021 року 
№ _________-VIIІ 

   

 
 

Сільський голова                                          Роман ДМИТРІВ 
 

  


