
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

Про передачу в строкове платне користування земельних  
ділянок комунальної власності із земель сільськогосподарського   
призначення  під польовими дорогами на території Гірської сільської ради  
Бориспільського району Київської області 
 

Розглянувши клопотання ТОВ «Агро-Холдинг МС» (ЄДРПОУ 34575937) про 
передачу в оренду земельних ділянок загальною площею 8,4300га під польовими 
дорогами у масиві земель сільськогосподарського призначення на території Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області для доступу до суміжних 
земельних ділянок, які перебувають в оренді ТОВ «Агро-Холдинг МС», а саме з 
кадастровими номерами:  3220885000:04:001:0393, 3220885000:04:003:0117, 
3220885000:04:002:0085, 3220885000:04:002:0088, 3220885000:04:003:0114,  
3220885000:04:002:0086, 3220885000:04:003:0108, 3220885000:01:001:0029, 
3220885000:04:003:0111, 3220885000:04:001:0392, 3220885000:04:003:0116, 
3220885000:04:002:0087, 3220885000:04:003:0112, керуючись п.34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 ст. 37-1 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про землеустрій», містобудівною документацією села 
Мартусівка, Гірська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Передати ТОВ «Агро-Холдинг МС» в строкове платне користування строком на 
сім років земельні ділянки комунальної власності загальною площею 8,4300га під 
польовими дорогами у масиві земель сільськогосподарського призначення, які 
знаходиться на території Гірської сільської ради за межами населеного пункту 
Мартусівка, з кадастровими номерами: 3220885000:04:001:0393, 
3220885000:04:003:0117, 3220885000:04:002:0085, 3220885000:04:002:0088, 
3220885000:04:003:0114,  3220885000:04:002:0086, 3220885000:04:003:0108, 
3220885000:01:001:0029, 3220885000:04:003:0111, 3220885000:04:001:0392, 
3220885000:04:003:0116, 3220885000:04:002:0087, 3220885000:04:003:0112. 
 
2. Доручити голові Гірської сільської ради, Дмитрів Р.М.,  укласти договори оренди 
на земельні ділянки комунальної власності загальною площею 8,4300га під 
польовими дорогами у масиві земель сільськогосподарського призначення, які 
знаходиться на території Гірської сільської ради за межами населеного пункту 
Мартусівка. 
 
3. Затвердити розмір річної орендної плати, яка становить ____________ відсотків 
нормативної грошової оцінки від __.__.2021року, у сумі ________ грн. (___________ 
гривень _______коп.)  на рік. 
 



4. Зареєструвати Гірській сільській раді право оренди на земельні ділянки 
комунальної власності загальною площею 8,4300га 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. 
 
Сільський голова                                            Роман ДМИТРІВ 
с. Гора 
від               2021 року 
№                       VІII 
Вик. Бідненко Т.В. 
т.0459536522 


