
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

Про припинення права власності на земельну ділянку та укладення угоди 

про передачу права власності на земельну ділянку в комунальну власність 

Гірської сільської територіальної громади  

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «АЛЬФА КОНСАЛТИНГ ГРУП», 

ТИХОНОВСЬКОГО Костянтина Олексійовича, пакет доданих документів, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області з питань земельних відносин, 

планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища, керуючись, ст. 12, ч.1 ст.90, п. «а» ст. 140, ч.1,2 ст.142 Земельного 

кодексу України, ч.1ст.347 Цивільного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26, ст. 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гірська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити право власності на земельну ділянку ТОВ «АЛЬФА 

КОНСАЛТИНГ ГРУП» з кадастровим номером: 3220883201:01:020:0005, 

площею 0,227 га  з цільовим призначенням 01.13 Для іншого 

сільськогосподарського призначення для розташування та обслуговування 

об`єктів нерухомості (господарських будівель), яка розташована в селі Гора 

Бориспільського району Київської області шляхом укладення угоди про 

передачу права власності на земельну ділянку в комунальну власність Гірської 

сільської територіальної громади. 

2. Доручити голові Гірської сільської ради, ДМИТРІВУ Роману 

Миколайовичу, укласти угоду з уповноваженим представником ТОВ «АЛЬФА 

КОНСАЛТИНГ ГРУП», про передачу права власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером: 3220883201:01:020:0005, площею 0,227 га  з цільовим 

призначенням 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення для 

розташування та обслуговування об`єктів нерухомості (господарських будівель), 

яка розташована в селі Гора Бориспільського району Київської області в 

комунальну власність Гірської сільської територіальної громади. 

3. Витрати по нотаріальному посвідченню Угоди покласти на виконавчий 

комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

4. Надати дозвіл, після завершення державної реєстрації права комунальної 

власності на земельну (кадастровий номер 3220883201:01:020:0005), на розробку 

проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

комунальної власності, визначеної пунктами 1,2 цього рішення, згідно 

Класифікації видів цільового призначення земель: з 01.13 Для іншого 

сільськогосподарського призначення для розташування та обслуговування 



об`єктів нерухомості (господарських будівель) на землі 03.15 Для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови для будівництва і 

обслуговування інших будівель громадської забудови (для будівництва будівлі 

обслуговуючого персоналу (пожежного посту). 

5. Виготовлений та погоджений проект землеустрою щодо зміни цільового 

призначення подати на затвердження до Гірської сільської ради.  

6. 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 29 жовтня 2021 року 

№ 765-21-VIIІ 

   

 

 

 

Сільський голова                                                                                Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Секретар сільської ради                      ___________             Людмила ШЕРШЕНЬ 

 

 

Начальник фінансового відділу         ___________             Лілія БАРКОВА  

 

Виконавець: 

В.о. начальника відділу правового  

та кадрового забезпечення                 ____________            Євгеній СТЕПАНЕНКО 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  


