
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про прийняття у комунальну власність Гірської сілської територіальної 

громади в особі  Гірської сільської ради земельної ділянки та внесення 

змін до договору оренди 

 

Керуючись статтями 12, 117, 122, 126, 148-1 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про оренду землі» статтями 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», відповідно до розпорядження голови Бориспільської 

районної державної адміністрації «Про передачу земельної ділянки державної 

власності у комунальну власність Гірської територіальної громади 

Бориспільського району Київської області» № 347 від 22.12.2021,  акту 

приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером 

3220883200:02:003:0002 та беручи до уваги договір оренди земельної ділянки 

від 07.12.2005 року № 6725 укладеного між ПП «ІНВЕСТ ГОРА БУД» та 

Бориспільською районною державною адміністрацією,  Гірська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти земельну ділянку з кадастровим номером 

3220883200:02:003:0002 у комунальну власність Гірської сільської 

територіальної громади в особі  Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області. 

2. Доручити голові Гірської сільської ради, Дмитрів Р.М., вжити заходів 

щодо державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 3220883200:02:003:0002.  

3. Внести зміни до Договору оренди земельної ділянки від 06.12.2005 за 

реєстровим № 6725, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського 

районного нотаріального округу Науменко Л.Г., в частині що стосується заміни 

сторони орендодавця з Бориспільської районної державної адміністрації на 

Гірську сільську раду Бориспільського району Київської області та доручити 

голові Гірської сільської ради, Дмитріву Р.М., підписати відповідну додаткову 

угоду. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відноси, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища.   

 

від     січня 2022 року 

№    -   -VІІІ       

 

Сільський голова                                                             Роман ДМИТРІВ 

 



ПОГОДЖЕНО: 

Секретар сільської ради                                                Людмила ШЕРШЕНЬ 

 

В. о. Начальника відділу правового та 

Кадрового забезпечення                                               Євгеній СТЕПАНЕНКО 

 

Начальник фінансового відділу                                   Лілія БАРКОВА 

 

 

Підготував: 

Спеціаліст відділу містобудування  

та архітектури                                                                 Тетяна БІДНЕНКО 

 


