
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

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

Розглянувши клопотання гр. Станкевича Максима Олеговича про викуп 
земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі з кадастровим номером 3220886203:03:004:0058 площею 0,0500га 
розташованої по вулиці Пасічна (Комсомольська) 13-А, село Затишне Гірської 
сільської ради, та  на частині якої розташований об’єкт нерухомого майна: магазин 
№31 загальною площею 82,5кв.м приватної форми власності,  керуючись п.34 ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», містобудівною 
документацією села Затишне, Гірська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл гр. Станкевичу Максиму Олеговичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером 
3220886203:03:004:0058 загальною площею 0,0500га, на дві  земельні ділянки 
комунальної власності без зміни цільового призначення, а саме:  

- земельну ділянку орієнтовною площею 0,0103га (остаточну площу 
визначити технічною документацією)  на якій розташований об’єкт нерухомого 
майна: магазин №31 загальною площею 82,5кв.м приватної власності, по вулиці 
Пасічна (Комсомольська) 13-А, село Затишне Гірської сільської ради; 

- земельну ділянку орієнтовною площею  0,0397га (остаточну площу 
визначити технічною документацією), яка є вільна від будівництва і споруд, 
розташована по вулиці Пасічна (Комсомольська), село Затишне Гірської сільської 
ради. 
2. Роботи з розробки технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі з кадастровим номером 3220886203:03:004:0058 площею 0,0500га 
гр.Станкевичу Максиму Олеговичу замовити в організації, яка є виконавцем робіт 
із землеустрою відповідно до чинного законодавства. 
3. Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної комунальної 
власності погодити  відповідно  до положень Земельного кодексу України. 
4. Новоутворені шляхом поділу земельні ділянки комунальної власності 
зареєструвати відповідно до Закону України  «Про державний земельний кадастр». 
5. Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної комунальної 
власності гр. Станкевичу Максиму Олеговичу подати на затвердження сесії 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 



6. 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 


