
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки яка перебуває в комунальній власності Гірської сільської ради, 
цільове призначення якої змінюється із земель для іншого 
сільськогосподарського призначення для розташування та обслуговування 
об`єктів нерухомості (господарських будівель) на землі для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови для будівництва і 
обслуговування інших будівель громадської забудови (для будівництва 
будівлі обслуговуючого персоналу (пожежного посту). 

Розглянувши проєкт землеустрою розроблений ПП «Землемір-2010, 
керуючись Земельним кодексом України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про землеустрій»,, Гірська сільська рада 
В И Р І Ш И Л А: 

 1.Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності Гірської сільської 
ради цільове призначення якої змінюється із земель для іншого 
сільськогосподарського призначення для розташування та обслуговування 
об`єктів нерухомості (господарських будівель) на землі для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови для будівництва і 
обслуговування інших будівель громадської забудови (для будівництва будівлі 
обслуговуючого персоналу (пожежного посту) в межах Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,227га, 
кадастровий номер 3220883201:01:020:0005 в межах Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області із земель для іншого 
сільськогосподарського призначення для розташування та обслуговування 
об`єктів нерухомості (господарських будівель) на землі для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови для будівництва і 
обслуговування інших будівель громадської забудови (для будівництва будівлі 
обслуговуючого персоналу (пожежного посту). 

3. Внести відповідні зміни до ДЗК щодо відомостей про земельну ділянку 
площею 0,227 га з кадастровим номером 3220883201:01:020:0005 по вул. 
Центральна, 21 с. Гора Бориспільського району Київської області у 
відповідності до чинного законодавства. 

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 



 
ПОГОДЖЕНО: 
Секретар сільської ради                                                Людмила ШЕРШЕНЬ 
 
В. о. Начальника відділу правового та 
Кадрового забезпечення                                               Євгеній СТЕПАНЕНКО 
 
 
Виконавець: 
Спеціаліст відділу містобудування  
та архітектури                                                                 Тетяна БІДНЕНКО 
 
 
 


