
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
  РІШЕННЯ 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Гірської  сільської 
ради під існуючим кладовищем по провулку Шевченка в селі Ревне з 
подальшою передачею у постійне користування комунальному 
підприємству «Горянин» 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Гірської  сільської ради 
Бориспільського району Київської області під існуючим кладовищем з 
цільовим призначенням 07.09 земельні ділянки загального користування 
відведені під місця поховання з кадастровим номером 3220886201:01:008:0059, 
площею 0,9686га розташованої по провулку Шевченка, село Ревне, Гірська 
територіальна громада, Бориспільський район, Київська область, розроблену 
ТОВ «Адванс Інвест» (ЄДРПОУ 38660952), на виконання п.4 рішення Гірської 
сільської ради від 21.07.2022 № 1216-35-VIII «Про надання дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки загального користування відведену під місце поховань в селі 
Ревне Гірської територіальної громади Бориспільського району Київської 
області», керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про землеустрій», ст. 8, ст. ч.1 та ч.2 ст. 23  Законом України «Про 
поховання та похоронну справу», Земельним кодексом України, містобудівною 
документацією села Ревне, Гірська сільська рада  
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Гірської  сільської ради 
Бориспільського району Київської області під існуючим кладовищем з 
цільовим призначенням 07.09 земельні ділянки загального користування 
відведені під місця поховання, площею 0,9686га з кадастровим номером 
3220886201:01:008:0059, розташованої по провулку Шевченка, село Ревне, 
Гірська територіальна громада, Бориспільський район, Київська область. 

2. Зареєструвати Гірській сільській раді Бориспільського району Київської 
області право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 
3220886201:01:008:0059 відповідно  до чинного законодавства України. 

3. Передати, шляхом підписання Акту прийому-передачі, земельну ділянку 
з кадастровим номером 3220886201:01:008:0059 в постійне користування 
комунальному підприємству «Горянин» Гірської сільської ради, для 
розміщення місця поховання. 



4. Зареєструвати Гірській сільській раді Бориспільського району Київської 
області право постійного користування КП «Горянин» Гірської сільської ради 
на земельну ділянку з кадастровим номером 3220886201:01:008:0059 відповідно  
до чинного законодавства України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища. 
 
від 19 грудня 2023 року 
№ 1336-42-VIIІ 

   

 
 
Сільський голова                                                              Роман ДМИТРІВ 


