
 
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

Про розширення кладовища в селі Гора  

Бориспільського району Київської області 

 

З метою організації місць поховання жителів Гірської територіальної 

громади Бориспільського району Київської області, керуючись ст. 56, ч. 3 ст. 

122 Земельного кодексу України, ст. 25, п.34) ст. 26, 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 8 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», ч.3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», враховуючи державний акт на право постійного користування 

землею ДП «Бориспільський лісгосп» серія ІІ-КВ №003003 від 04.06.2004 

року, - Гірська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Відповідно до проектних рішень Генерального плану та плану 

зонування села Гора, розширити існуюче кладовище в межах села Гора 

Бориспільського району Київської області шляхом формування двох 

земельних ділянок першої земельної ділянки орієнтовною площею 5,0004 га з 

цільовим  призначенням згідно КВЦПЗ 07.09 земельні ділянки загального 

користування відведені під місця поховання та земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,7964 га з цільовим призначенням КВЦПЗ 03.12 для розташування 

інженерно-технічних споруд, адміністративних будівель, будівель 

обслуговуючого персоналу та супутньої інфраструктури кладовища  за 

рахунок прилеглих до існуючого кладовища земель лісового фонду, які 

перебувають в межах с. Гора  

2. Звернутися до ДП «Бориспільське лісове господарство» з листом 

щодо надання нотаріальної згоди на передачу у комунальну власність частини 

земельної ділянки кадастровий номер 3220883200:03:001:0002 площею 

326,8037 га, яка розташована у с. Гора Гірської територіальної громади 

Бориспільського району Київської області, та зміну їх цільового призначення 

для потреб не пов’язаних із веденням лісового господарства, а саме частини 

земельної ділянки площею 5,0004 га для відведення під місця поховання та 

земельної ділянки орієнтовною площею 1,7964 га з для розташування 

інженерно-технічних споруд, адміністративних будівель, будівель 

обслуговуючого персоналу та супутньої інфраструктури кладовища.   

3. Звернутися до Бориспільської районної військової (державної) 

адміністрації Київської області з клопотанням про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення вказаної у п. 2  цього рішення 

земельних ділянок у комунальну власність Гірської територіальної громади 

орієнтовною площею 5,0004 га та земельної ділянки орієнтовною площею 



1,7964 га (остаточну площу земельних ділянок визначити при розробці 

проектів землеустрою) зі зміною їх цільового призначення. 

4. Доручити Гірському сільському голові Роману ДМИТРІВУ укласти 

договір на виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо відведення 

вказаної у п.2 цього рішення земельної ділянки у комунальну власність 

орієнтовною площею 5,0004 га та земельної ділянки орієнтовною площею 

1,7964 га (остаточну площу земельних ділянок визначити при розробці 

проектів землеустрою) зі зміною їх цільового призначення, з землевпорядною 

організацією, яка має відповідні дозволи (сертифікати) для виконання таких 

землевпорядних робіт. 

5. Погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у комунальну власність подати на затвердження до Бориспільської районної 

військової (державної) адміністрації Київської області.  

6. Начальнику фінансового відділу виконавчого комітету Гірської 

сільської ради Бориспільського  району Київської області Лілії БАРКОВІЙ 

передбачити кошти на фінансування робіт з розроблення  проектів 

землеустрою, нарахуванням та відшкодування збитків, заподіяних внаслідок 

вилучення вказаної у п.2  цього рішення земельних ділянок із лісових земель 

для потреб, не пов’язаних із лісогосподарським виробництвом. 

7. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Гірської 

сільської ради. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин, планування територій, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

від _______ 2022 року 

№ _________-VIIІ    

 

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: 

В.о. начальника відділу містобудування  

та архітектури                                                                 Тетяна БІДНЕНКО 


