
                                   

 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про укладання Договору встановлення права користування земельною 

ділянкою для забудови (суперфіцію) 

 

Враховуючи Рішення сесії Гірської сільської ради від 05.08.2021 № 609-17-

VІІІ «Про прийняття права замовника по виконанню робіт за робочим проектом 

«Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на вул. 

Центральна, буд. 17 А у с. Гора, Бориспільського району, Київської області», 

керуючись ст. 102-1 Земельного кодексу України, ст.ст. 413-415 Цивільного 

кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Гірська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на укладання безоплатного Договору суперфіцію на 

земельну ділянку з цільовим призначенням: 03.15 для будівництва будівлі 

обслуговуючого персоналу пожежного посту, з кадастровим номером 

3220883201:01:020:0007, загальною площею 0,2934 га, що розташована за 

адресою: вул. Центральна, 17 А в с. Гора Бориспільського району Київської 

області та перебуває в комунальній власності Гірської сільської ради, для 

проведення робіт по об’єкту «Будівництво пожежного посту модульно-

контейнерного типу на вул. Центральна, буд. 17 А у с. Гора, Бориспільського 

району, Київської області». 

2. Укласти Договір суперфіцію на безоплатне користування земельною 

ділянкою, кадастровий номер 3220883201:01:020:0007, загальною площею 

0,2934 га, що розташована за адресою: вул. Центральна, 17 А в с. Гора 

Бориспільського району Київської області з Управлінням житлово – 

комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

3. Доручити Управлінню житлово – комунального господарства та 

капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області здійснити заходи щодо укладання та 

реєстрації Договору суперфіцію відповідно до чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з питань 

земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища. 

 

від __________ 2021 року 

№                 -VIIІ 

   

Сільський голова                                             Роман ДМИТРІВ 



 

Начальник УЖКГ та КБ ВК ГСР ________________ Вячеслав ЖИЛА 

Начальник фінансового відділу ________________ Лілія БАРКОВА 

В.о. нач. юридичного відділу  ________________ Євгеній СТЕПАНЕНКО 

Секретар сільської ради  ________________ Людмила ШЕРШЕНЬ 

Виконавець:    ________________ Аліна КОССАКОВСЬКА 

 


