
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
Про надання дозволу гр.Коломієць Л.М. на  розробку технічної 
документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) в натурі 
(на місцевості) меж земельної  ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в селі Ревне Гірської сільської ради   
              
  Розглянувши заяву гр.Коломієць Любов Михайлівни про надання 
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної  ділянки 
(пай) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розміром в 
2,8 умовних кадастрових гектарах, розташованої на території Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області, керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв)» в редакції від 01.01.2019р., підстава - 2498-VIII, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 
правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» 
документ 2498-VIII прийняття від 10.07.2018р., Законом України «Про 
Державний земельний кадастр», ст.ст. 12, 118, 121,122,186 Земельного кодексу 
України, Гірська сільська рада 
В И Р І Ш И Л А : 
 
1. Надати дозвіл гр.Коломієць Любов Михайлівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки (паю) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва розміром в 2,8 умовних кадастрових 
гектарах, розташованої на території Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області. 
 
2. Роботи з розробки технічної документації із землеустрою  щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної  ділянки 
замовити в організації, яка є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до 
чинного законодавства. 
 
3. Технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення 
(відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної  ділянки погодити  та 
затвердити відповідно  до   чинного законодавства України. 



 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
 
 
 
від _______ 2021 року 
№ _________-VIIІ 

   

 
Сільський голова                                               Роман ДМИТРІВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


