
   

 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін в рішення Гірської сільської 

ради Бориспільського району Київської області від 

21 липня 2022 року № 1215-32-VIII, № 1216-32-VIII, 

№ 1217-32-VIII, № 1218-32-VIII, № 1219-32-VIII  

           

 Відповідно до статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Земельного  кодексу  України, Закону України «Про землеустрій», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 476 «Про затвердження 

Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» із змінами від 

20.10.2021 №1098, п.23) Постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 

№ 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», 

містобудівної документації села Гора, з метою  приведення у відповідність до 

«Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань» затвердженого 

Наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003  № 193 рішень Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області від 21 липня 2022 року 

№ 1215-32-VIII, № 1216-32-VIII, № 1217-32-VIII, № 1218-32-VIII, № 1219-32-

VIII, Гірська сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в пункт перший рішення Гірської сільської ради від 21 

липня 2022 року № 1215-32-VIII «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

загального користування відведену під місце поховань на території Гірської 

сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області», а 

саме доповнити словами «з подальшою передачею у постійне користування 

спеціалізованому комунальному  підприємству КП «Горянин» Гірської сільської 

ради», та викласти у такій редакції: «1. Провести інвентаризацію земельної 

ділянки під існуючим кладовищем, орієнтовною площею 1,7 га (остаточну 

площу земельної ділянки визначити технічною документацією) з цільовим 

призначенням згідно КВЦПЗ 07.09 земельні ділянки загального користування 

відведені під місця поховання, розташованої поблизу села Затишне на території 

Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської 

області, з подальшою передачею у постійне користування спеціалізованому 

комунальному  підприємству КП «Горянин» Гірської сільської ради.» 

2. Внести зміни в пункт перший рішення Гірської сільської ради від 21 

липня 2022 року № 1216-32-VIII  «Про надання дозволу на розроблення 



технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

загального користування відведену під місце поховань в селі Ревне Гірської 

сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області», а 

саме доповнити словами «з подальшою передачею у постійне користування 

спеціалізованому комунальному  підприємству КП «Горянин» Гірської сільської 

ради», та викласти у такій редакції:  «1. Надати дозвіл виконавчому комітету 

Гірської сільської ради на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки під існуючим кладовищем, орієнтовною 

площею 1,0 га (остаточну площу земельної ділянки визначити технічною 

документацією) з цільовим призначенням згідно КВЦПЗ 07.09 земельні ділянки 

загального користування відведені під місця поховання, розташованої по 

провулку Шевченка в селі Ревне Гірської сільської територіальної громади 

Бориспільського району Київської області, з подальшою передачею у постійне 

користування спеціалізованому комунальному  підприємству КП «Горянин» 

Гірської сільської ради.» 

3. Внести зміни в пункт перший рішення Гірської сільської ради від 21 

липня 2022 року № 1217-32-VIII «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

загального користування відведену під місце поховань в селі Ревне Гірської 

сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області», а 

саме доповнити словами «з подальшою передачею у постійне користування 

спеціалізованому комунальному  підприємству КП «Горянин» Гірської сільської 

ради», та викласти у такій редакції:  «1. Надати дозвіл виконавчому комітету 

Гірської сільської ради на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки під існуючим кладовищем, орієнтовною 

площею 1,5 га (остаточну площу земельної ділянки визначити технічною 

документацією) з цільовим призначенням згідно КВЦПЗ 07.09 земельні ділянки 

загального користування відведені під місця поховання, розташованої по вулиці 

Миколи Кривенка в селі Ревне Гірської сільської територіальної громади 

Бориспільського району Київської області, з подальшою передачею у постійне 

користування спеціалізованому комунальному  підприємству КП «Горянин» 

Гірської сільської ради.»  

4. Внести зміни в пункт перший рішення Гірської сільської ради від 21 

липня 2022 року № 1218-32-VIII «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

загального користування відведену під місце поховань в селі Мартусівка 

Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської 

області», а саме доповнити словами «з подальшою передачею у постійне 

користування спеціалізованому комунальному  підприємству КП «Горянин» 

Гірської сільської ради», та викласти у такій редакції:  «1. Надати дозвіл 

виконавчому комітету Гірської сільської ради на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під 

існуючим кладовищем, орієнтовною площею 2,7 га (остаточну площу земельної 

ділянки визначити технічною документацією) з цільовим призначенням згідно 

КВЦПЗ 07.09 земельні ділянки загального користування відведені під місця 

поховання, розташованої по вулиці Котляревського в селі Мартусівка Гірської 

сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області, з 



подальшою передачею у постійне користування спеціалізованому 

комунальному  підприємству КП «Горянин» Гірської сільської ради.»  

5. Внести зміни в пункт перший рішення Гірської сільської ради від 21 

липня 2022 року № 1219-32-VIII «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

загального користування відведену під місце поховань в селі Гора Гірської 

сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області», а 

саме доповнити словами «з подальшою передачею у постійне користування 

спеціалізованому комунальному  підприємству КП «Горянин» Гірської сільської 

ради», та викласти у такій редакції:  «1. Надати дозвіл виконавчому комітету 

Гірської сільської ради на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки під існуючим кладовищем, орієнтовною 

площею 3,0 га (остаточну площу земельної ділянки визначити технічною 

документацією) з цільовим призначенням згідно КВЦПЗ 07.09 земельні ділянки 

загального користування відведені під місця поховання, розташованої по вулиці 

Лісова в селі Гора Гірської сільської територіальної громади Бориспільського 

району Київської області, з подальшою передачею у постійне користування 

спеціалізованому комунальному  підприємству КП «Горянин» Гірської сільської 

ради.» 

6. Залишити без змін та вважати чинними пункти 2, 3, 4, 5 рішень Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області від 21 липня 2022 року 

№ 1215-32-VIII, № 1216-32-VIII, № 1217-32-VIII, № 1218-32-VIII, № 1219-32-

VIII. 

7. 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 відділу  

містобудування та архітектури                                                  Сергій МАРЧУК 

 

Підготував: 

спеціаліст відділу  

містобудування та архітектури                                               Тетяна БІДНЕНКО 


