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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рддА

БОРОдЯНСЬКОГО РАйОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБ.JІАСТІ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Про затвердження детального плану територЇЇ земельно.Ї діля;нки
орієнтовною площею о,30 га біля автодороги Кu;Їв -Ковель в смт Немішаєве

Бородянського району КujЇвсько.Ї області

Розглянувши  детальний  план  територі.і.  земельноЇ  ділянки  орієнтовною
площею о,30 га біjи автодороги КиЇв -Ковель в смт Немішаєве Бородянського
району   Ки.і.всько.і.   області,       розроблений   ТОВ      «Центр   архітектурного
планування  та  ландшафтного  дизайну»,   приймаючи  до  уваги  протокол
іромадських     слухань     від     12.05.2020    року,     керуючись    ст.ст.12,39,186
Земельного Кодексу Укра.і.ни, ч.  8  ст.  19 Закону Укра.і.ни «Про реіулювання
містобудівно.і.   діяльності»,   п.   34   ст.   26   Закону   Укрd'ни   «Про   місцеве
самоврядування  в  УкраЇні»,  враковуючи  рекомендаці.і.  постійноЇ  комісі.і.  з
питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, торгівлі, розвитку
інвестицій та земельних відносин селищна рада В И Р І ПІ И Л А :

1.Затвердити  детальний  план  територі.і.  земельно.і.  ділянки  орієнтовною
площею о,30 га біля автодороги Ки.і.в -Ковель в смт Немішаєве Бородянського
району Ки.і.всько.і. області.

2. Кошроль за виконанням рішення поmасти на постійну комісію з питань
соціально-економічного    розвитку,    підприємництва,     торгівлі,    розвитку
інвестицій та земельних відносин.
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нЕмішАЇвськА сЕrшцнА рАдА

Бородяіського рАйону киЇвськоЇ оБлАсті

сорок восьмА  сЕсія сьомого скликАшія

рішЕння
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового

призначення земельноЇ ділянки площею о.3 0 га, кадастровий номер
3221055900:04:001 :0153, 3 земель  «для ведення особистого селянського
господарства» на  землі «для будівництва та обсjіуговування будівель

торгівлі».

Розглянувши       проект   землеустрою   щодо       зміни       цільового
призначення  земельно.і. ділянки, яка належить на праві власності громадянці
Щербині   Вікторі.і.  СергіЇвні,      кадастровий   номер   3221055900:04:001:0153,
цільове  призначення  яко.і.  змінюється  3  земель    «для  ведення  особистого
селянського  господарства»  на  землі    «для  будівництва  та  обс]іуговування
будівель торгівлі»,   відповідно до ст. 20  Земельного кодексу Укра.і.ни, Закону
Укра.і.ни  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  Укра.і.ни  щодо
вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та .зміни .і.х цільового
призначення», враховуючи рекомендаціЇ постійно.і. комісі.і. з питань соціально-
економічного  розвитку,  підприємництва,  торгівлі,  розвитку  інвестицій  та
земельних відносин, керуючись пунктом 34 частини першо.і. статгі 26 Закону
Укра.і.ни    «Про    місцеве    самоврядування    в    УкраЇні»,       селищна   рада
вирішилА:
1.       Затвердити  проект землеустрою  щодо   зміни  цільового  призначення
земельно.і.    ділянки  площею  о,3000  га,  яка  належить  на  праві  власності
кромадянці      Щербині      ВікторіЇ      Сергі.і.вні,            кадастровий      номер
3221055900:04:001 :0153, цільове призначення якоЇ змінюється 3 земель «для
ведення особистого селянського господарства» на землі «для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі».
2.      Змінити цільове призначення земельно.і. ділянки площею оЗООО га, яка
належить   на   праві   власності   іромадянці   Щербині   Вікторі.і.   Сергі.і.вні,
кадастровий    номер    3221055900:04:001:0153,    цільове    призначення    якоЇ



змінюється 3 земель «для ведення особистого селянського господарства» на
землі«длябудівництватаобслуговуваннябудівельторгівлі».
3.       Затвердити     розмір     втрат     сільськогосподарського     виробництва,
спричинених вилученням земельно.і. ділянки зі складу сільськогосподарських
угідь, в сумі 8290 ( вісім тисяч двісті дев'яносто ) грн. 00 коп.  та зобов'язати
іромадянку   Щербину   Вікторію   Сергі.і.вну   в   термін   до   10.06.2020   року
сплатити  кошти  в  сумі  8290  (  вісім  тисяч  двісті  дев'яносто  )  ірн.  00  коп.
відповідно до чинного законодавства.
4.      Міськрайонному  управлінню  у  Бородянському  районі  та  м.  Буча
Головного  управління     держгеокадастру  у  Ки.і.вській   області  Ки.і.всько.і.
області  внести  відповідні  зміни  до  державного  земельного  кадастру  та
забезпечити   зберігання   проекту   і3   землеустрою   щодо   зміни   цільового
призначення земельноЇ ділянки.
5.   Приступити  до  використання  земельно.і. ділянки  після   встановлення .і-і.
меж    в  натурі  (  на  місцевості)  та  здійснення  державно.і.  реєстраці.і.  права
приватно.і. власності у державному реєстрі речовиї прав.
6.    Земельну   ділянку   використовувати   за   цільовим   призначенн?м,   з
дотриманням вимог статей 20,91,103  Земельного кодексу Укра.і.ни та інших
нормативних актів.
7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  з питань
соціально-економічного    розвитку,    підприємництва,    торгівлі,    розвитку


