
 

 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОЕКТ     РІШЕННЯ 

 

Про затвердження гр. Любашенко С.П. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Гора 

 

Розглянувши заяву гр. Любашенко Світлани Петрівни про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

кадастровим номером 3220883201:01:011:0175 площею 0,1251га по вулиці 

Жовтнева, будинок 21-А, село Гора Гірська сільська рада Бориспільський район 

Київська область, розроблену ТОВ «ГЕОМЕТР ГРУП», ЄДРПОУ 44301025, 

керуючись Земельним кодексом України, законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про землеустрій», містобудівною документацією 

села Гора, за погодженням комісії Гірської сільської ради з питань земельних 

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

історичного середовища, Гірська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити гр. Любашенко Світлані Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 

3220883201:01:011:0175 площею 0,1251га по вулиці Жовтнева, будинок 21-А, 

село Гора Гірська сільська рада Бориспільський район Київська область. 

2. Передати у власність гр. Любашенко Світлані Петрівні земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 3220883201:01:011:0175 

площею 0,1251га по вулиці Жовтнева, будинок 21-А, село Гора Гірська сільська 

рада Бориспільський район Київська область. 

3. Зареєструвати гр. Любашенко Світлані Петрівні право власності на 

земельну ділянку відповідно  до чинного законодавства України. 

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 

 
 

 

 


