
 
П Р О Е К Т           

 
Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність в населених пунктах  
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 

Розглянувши заяви: гр.Кулаковського Олександра Олеговича  про 
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку орієнтовною площею 0,15га по вул.Вишнева, село Гора; 
гр.Михайлуци Юрія Анатолійовича про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
житлового будинку орієнтовною площею 0,25га, як учаснику бойових дій в 
селі Мартусівка; гр.Кириленко Лідії Захарівни щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,12га по вул. Бориспільська , с.Мартусівка; гр.Козири 
Марини Олександрівни щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,04га по 
вул. Польова с.Затишне,  Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області, вивчивши доданий графічний матеріал та керуючись 
пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», 
містобудівною документацією населених пунктів Гірської сільської ради, 
Гірська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити гр.Кулаковському Олександру Олеговичу  у наданні дозволу 
на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку орієнтовною 
площею 0,15га по вул.Вишнева, село Гора Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області, в зв’язку з тим, що зазначена  на 
графічних матеріалах земельна ділянка відведена у власність іншому 
громадянину. 
2. Відмовити гр.Михайлуці Юріяю Анатолійовичу у наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва житлового будинку орієнтовною площею 0,25га, в селі 
Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, 
в зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки 
містобудівній документації села Мартусівка. 
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Р І Ш Е Н Н Я 



3. Відмовити гр.Кириленко Лідії Захарівні у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,12га по 
вул. Бориспільська, с.Мартусівка, в зв’язку з невідповідністю місця 
розташування земельної ділянки містобудівній документації села Мартусівка. 
4. Відмовити гр.Козирі Марині Олександрівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,04га по 
вул.Польова в  селі Затишне, в зв’язку з невідповідністю місця розташування 
земельної ділянки містобудівній документації села Затишне. 
5. 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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