
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

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 гр. Помазана Михайла Миколайовича, пакет доданих 

документів, враховуючи висновки постійних комісій Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області: з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища; з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного 

та культурного розвитку керуючись, ст. 12, ч.1 ст.90, п. «а» ст. 140, ч.1,2 ст.142 

Земельного кодексу України, ч.1 ст.347 Цивільного кодексу України, п.34 ч.1 

ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гірська 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право власності на земельну ділянку гр. Помазана Михайла 

Миколайовича з кадастровим номером: 3220885001:02:001:0809, площею 

0,0358 га  з цільовим призначенням 01.13 для іншого сільськогосподарського 

призначення для розташування та обслуговування об`єктів нерухомості, яка 

розташована по вулиці Мойсеєва в селі Мартусівка 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 власником земельної ділянки гр. Помазаном 

Михайлом Миколайовичем, про передачу права власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером: 3220885001:02:001:0809, площею 0,0358 га  з цільовим 

призначенням 01.13 для іншого сільськогосподарського призначення для 

розташування та обслуговування об`єктів нерухомості, яка розташована по 

вулиці Мойсеєва в селі Мартусівка 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 3220885001:02:001:0809), 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 12.13 земельні ділянки 

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

дороги, набережні. 

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 18 серпня  2022 року 

№ 1236-36-VIIІ 

   

 

Секретар ради                                                              Людмила ШЕРШЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


