
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

Про затвердження проекту землеустрою гр. Кріт Ярославу Ігоровичу щодо 

відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із 

земель для ведення особистого селянського господарства у землі для 

будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування  в селі Ревне по вул. Бориспільська, 92 

Бориспільського району Київської області 

 

Розглянувши заяву гр. Кріт Ярослава Ігоровича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства на землі 

для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування  площею 0,2231 га з кадастровим номером 

3220886201:01:011:0062 по вул. Бориспільська 92, с. Ревне Гірської сільської 

ради Бориспільського району Київської області, розробленого Бориспільським 

РВВ Київської ОФ ДП «Центр ДЗК» (ЄДРПОУ36538766), керуючись Законами 

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

Земельним кодексом України, містобудівною документацією села Ревне, 

Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити гр. Кріт Ярославу Ігоровичу проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з земель для 

ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування  площею 0,2231 га з кадастровим номером 3220886201:01:011:0062 

по вул. Бориспільська 92, с. Ревне Гірської сільської ради. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,2231 га з 

кадастровим номером 3220886201:01:011:0062 по вул. Бориспільська 92, с. 

Ревне Гірської сільської ради, з земель для ведення особистого селянського 

господарства на землі для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування. 

3. Здійснити оплату гр. Кріт Ярославу Ігоровичу суму втрат 

сільськогосподарського виробництва на рахунок виконавчого комітету Гірської 

сільської ради у розмірі 14 256,00 грн (чотирнадцять тисяч двісті п’ятдесят 

шість гривень) згідно розрахунку зазначеному проектом землеустрою. 

4. Внести гр. Кріт Ярославу Ігоровичу відповідні зміни до ДЗК щодо 

відомостей про земельну ділянку площею 0,2231 га з кадастровим номером 

3220886201:01:011:0062 по вул. Бориспільська 92, с. Ревне Гірської сільської 



ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

від 07 жовтня 2021 року 

№ 738-20-VIIІ 

   

 

 

Сільський голова                                                Роман ДМИТРІВ 
 


