
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання ІІ пленарного засідання вісімдесят п’ятої сесії Гірської сільської ради 
VІІ скликання 

 
від 31 грудня 2019 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 17 
Зареєстровано – 17  
Відсутні – 4 
 

ІІ пленарне засідання 85 сесії відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 
Заслухавши пропозиції голови постійної комісії з агропромислового комплексу, 
земельних питань та екології по внесенню змін до порядку денного зачитавши 
ряд питань 
Сільським головою винесено на голосування питання щодо внесення змін до 
порядку денного затвердженого 30.12.2019 року. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 2; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1679-85-VІІ. 
 

Порядок денний 
1) Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт покрівлі гуртожитків в селі Гора Бориспільського району Київської 
області. 

2) Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво 
пожежного посту модульно-контейнерного типу на вул. Центральна, 17 А у селі 
Гора Бориспільського району Київської області. 

3) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель населеного пункту села Гора Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області.  

4) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Лазаренко Т.К. 

5) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Лазаренко К.П. 

6) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Лавренюк В.О. 

7) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Дравецькому В.В. 



8) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Лавренюк О.П. 

9) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Нижник Н.П. 

10) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр. Кияшко Л.І. 
11) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр. Лисенко 

А.Ф. 
12) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр.  Мелікяну 

А.С. 
13) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Фельдман Д.В. 
14) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земділянки гр. Терещенко Л.С. 
15) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земділянки 

гр. Подолян Т.В. 
16) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земділянки 

гр. Пащинському Д.В. 
17) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земділянки гр. Васьковському П.П. 
18) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення ТОВ «Солар Сервіс Україна». 
19) Про звернення щодо визначення статусу земель (ТІЗ «Зелений 

маєток»).        
 

І питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт покрівлі гуртожитків в селі Гора Бориспільського 
району Київської області. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного та культурного розвитку, головного бухгалтера щодо 
рекомендацій по затвердженню проектно-кошторисної документації. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації на капремонт покрівлі гуртожитків. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1680-85-VІІ  
ІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на вул. 
Центральна, 17 А у селі Гора Бориспільського району Київської області. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного та культурного розвитку, головного бухгалтера щодо 
рекомендацій по затвердженню проектно-кошторисної документації. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації на будівництво пожежного посту. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 



Голосували: «за» - 12; «проти» - 1; «утримались» - 2; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1681-85-VІІ  
ІІІ питання: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель населеного пункту села Гора Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області.  
Слухали: Сільського голову про мету замовлення технічної документації та 
необхідність її затвердження. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження технічної 
документації із землеустрою інвентаризації. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 3; «утримались» - 7; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
ІV питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
гр. Лазаренко Т.К. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Лазаренко Т.К. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу гр. Лазаренко Т.К. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1682-85-VІІ  
V питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
гр. Лазаренко К.П. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Лазаренко К.П. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу гр. Лазаренко К.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1683-85-VІІ  
VІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
гр. Лавренюк В.О. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Лавренюк В.О. 



Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу гр. Лавренюк В.О. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1684-85-VІІ  
VІІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
гр. Дравецькому В.В. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Дравецького В.В. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу гр. Дравецькому В.В. на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1685-85-VІІ  
VІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
гр. Лавренюку О.П. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Лавренюку О.П. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу гр. Лавренюку О.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1686-85-VІІ  
ІХ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
гр. Нижник Н.П. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Нижник Н.П. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу гр. Нижник Н.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1687-85-VІІ  
Х питання: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Кияшко Л.І. 



Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Кияшко Л.І. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу гр. 
Кияшко Л.І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1688-85-VІІ  
ХІ питання: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Лисенко А.Ф. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Лисенко А.Ф. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу гр. 
Лисенко А.Ф. на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1689-85-VІІ  
ХІІ питання: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Мелікяну А.С. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Мелікяна А.С. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу гр. 
Мелікяну А.С. на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1690-85-VІІ  
ХІІІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Фельдман Д.В. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Фельдман Д.В. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1691-85-VІІ 



ХІV питання: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земділянки гр. Терещенко Л.С. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Терещенко Л.С. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження технічної 
документації із землеустрою 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1692-85-VІІ  
ХV питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земділянки гр. Подолян Т.В. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Подолян Т.В. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1693-85-VІІ  
 ХVІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земділянки гр. Пащинського Д.В. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Пащинського Д.В. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1694-85-VІІ 
ХVІІ питання: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земділянки гр. Васьковському П.П. 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви гр. 
Васьковського П.П. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо технічної документації. 
Депутат Карасевич О.В. під час голосування примусово вимкнув 
електропостачання в будівлі сільської ради чим зупинив процедуру 
голосування.  
Сільський голова оголосив перерву в засіданні та викликав поліцію. 
Після приїзду поліції було оголошено про продовження ІІ пленарного засідання 
85 сесії. 



Сільський голова: виніс на голосування питання щодо технічної документації. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
 Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1695-85-VІІ  
ХVІІІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення ТОВ «Солар Сервіс Україна». 
Слухали: Голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо рекомендацій по розгляду заяви ТОВ 
«Солар Сервіс Україна». 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1696-85-VІІ 
ХVІ питання: Про звернення щодо визначення статусу земель (ТІЗ 
«Зелений маєток»).  
Слухали: Депутата округу № 1 Ничик О.О. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо визначення статусу 
земель (ТІЗ «Зелений маєток») 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 11; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
  
 
Сільський голова привітавши всіх присутніх з прийдешніми святами закрив 
засідання. 

 
 

Сільський голова                                                                                Р.М.Дмитрів 


