
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у сумісну спільну власність для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  гр. 

Віштаці Андрію Афанасійовичу, гр. Віштаці Олександру Афанасійовичу та 

гр. Семенюченко Ніні Володимирівни в селі Гора по вул. Мазепи, 3 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області  
 

Розглянувши заяву гр. Віштаки Андрія Афанасійовича, гр. Віштаки 

Олександра  Афанасійовича, гр. Семенюченко Ніни Володимирівни про 

надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у сумісну спільну власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею 0,10 

га по вулиці Івана Мазепи (Островського) 3, село Гора Гірська сільська рада 

Бориспільський район Київська область, керуючись Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», містобудівною 

документацією села Гора, Земельним кодексом України, Гірська сільська рада

  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у сумісну спільну власність: 1/4 частки гр. Віштака Андрію 

Афанасійовичу, 1/4 частки гр. Віштака Олександру Афанасійовичу, 1/2 частки 

гр. Семенюченко Ніні Володимирівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 

0,10 га (остаточну площу визначити проектом землеустрою), по вулиці Івана 

Мазепи (Островського) 3, село Гора Гірська сільська рада Бориспільський 

район Київська область.  

2. Роботи з розробки проєкту землеустрою  щодо відведення  земельної 

ділянки  у власність гр. Віштака Андрію Афанасійовичу, гр. Віштака 

Олександру  Афанасійовичу, гр. Семенюченко Ніні Володимирівні замовити в 

організації, яка є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до чинного 

законодавства. 

3. Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

погодити  відповідно  до  положень  Земельного кодексу України. 

4. Земельну ділянку зареєструвати відповідно до Закону України  «Про 

державний земельний кадастр». 

5. Погоджений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  подати на затвердження 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. 
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Секретар ради                                              Людмила ШЕРШЕНЬ 


