
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки на яку поширюється право 

сервітуту та укладення договору безоплатного безстрокового сервітуту з 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

Розглянувши заяву ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 100, 186 Земельного кодексу України, 

Постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 310, Гірська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки площею 0,0263 га (кадастровий номер 

3220883201:01:006:0078), на яку поширюється право сервітуту ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що розташована по вул. 

Центральна, земельна ділянка 3 (три), в с. Гора Бориспільського району 

Київської області для розміщення КЛ-10кВ. 

2. Доручити Гірському сільському голові укласти договір з ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» безоплатного безстрокового 

сервітуту на право розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії на земельну ділянку 

загальною площею 0,0263 га (кадастровий номер 3220883201:01:006:0078), яка 

розташована за адресою: вул. Центральна, земельна ділянка 3 (три), в с. Гора 

Бориспільського району Київської області. 

3. Доручити Гірському сільському голові провести державну реєстрацію 

договору безоплатного безстрокового сервітуту на частину земельної ділянки, на 

яку поширюється право сервітуту відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії: з 

питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, 

транспорту, енергозбереження та благоустрою та з питань бюджету, фінансів,  

соціально-економічного та культурного розвитку.  

 

від                     2021 року 

№                    -VIIІ 

   

 

Сільський голова                                                Роман ДМИТРІВ  



 

Секретар сільської ради  ________________ Людмила ШЕРШЕНЬ 

 

В.о. начальника відділу юридичного 

та правового забезпечення  ________________ Євгеній СТЕПАНЕНКО 

 

Начальник фінансового відділу ________________ Лілія БАРКОВА 

 

В.о. начальника відділу  

містобудування та архітектури         ________________ Тетяна БІДНЕНКО 

 

Виконавець:    ________________ Аліна КОССАКОВСЬКА 


