
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення цільове призначення 

якої змінюється  на території Гірської територіальної 

громади Бориспільського району Київської області 

 

Розглянувши заяву ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ» про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності цільове призначення якої змінюється з земель 

сільськогосподарського призначення згідно КВЦПЗ 01.18 (18.00) земельні 

ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, 

прогони на землі транспорту згідно КВЦПЗ 12.13 (18.00) земельні ділянки 

загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, 

дороги, набережні площею 1,0444га з кадастровим номером 

3220885000:04:001:0393 розташованої на території Гірської територіальної 

громади Бориспільського району Київської області, керуючись Земельним 

кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про землеустрій», «Про оренду землі», містобудівною 

документацією села Мартусівка, Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл/ Відмовити у наданні дозволу ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ» 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності цільове призначення якої змінюється з земель 

сільськогосподарського призначення згідно КВЦПЗ 01.18 (18.00) земельні 

ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, 



прогони на землі транспорту згідно КВЦПЗ 12.13 (18.00) земельні ділянки 

загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, 

дороги (Проект землеустрою), набережні площею 1,0444га з кадастровим 

номером 3220885000:04:001:0393 розташованої на території Гірської 

територіальної громади Бориспільського району Київської області. 

2. Роботи з розробки Проекту землеустрою  ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ» 

замовити в організації, яка є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до 

чинного законодавства. 

3. Погоджений Проект землеустрою подати на затвердження Гірської 

сільської ради. 

4. 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 

 

 

Підготував: 

Спеціаліст відділу містобудування  

та архітектури                                                                 Тетяна БІДНЕНКО 


