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ПРОТОКОЛ №2 
засідання постійної комісії  

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області 
з питань земельних відносин, планування територій, будівництва, 

архітектури, охорони памʼяток, історичного середовища 
 

приміщення Гірської сільської ради       с. Гора, вул. Центральна, 5                 15.12.2020року            
 
 
Голова засідання: Бідненко Т.В. 
Присутні члени комісії: Давидок С.О., Безпала В.А., Шевченко М.В.           
Відсутні члени комісії:  
Запрошені: Роспутний С.П. – Кадастровий реєстратор Гірської сільської ради,                      
Присутні: Яременко С.В., Тютюн Я.І.- депутати Гірської сільської ради  
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного. 
ВИСТУПИЛИ: Бідненко Т.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити запропонований порядок денний. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1.Розгляд заяви гр. Кулініч Володимира Олександровича про виділення земельної ділянки у 
власність та наданя дозволу на розробку проекту землеустрою щодо оформлення документів що 
посвідчують право власності на земельну ділянку для  будівництва і обслуговування житлового 
будинку та для ведення особистого селянського господарства. 
 
2.Розгляд заяви гр. Кулініч Марії Віталіївни про виділення земельної ділянки у власність та 
надані дозволу на розробку проекту землеустрою щодо оформлення документів що посвідчують 
право власності на земельну ділянку для  будівництва і обслуговування житлового будинку та 
для ведення особистого селянського господарства. 
 
3.Розгляд заяви гр. Савченко Миколи Володимировича про виділення земельної ділянки у 
власність та надані дозволу на розробку проекту землеустрою щодо оформлення документів що 
посвідчують право власності на земельну ділянку для  будівництва і обслуговування житлового 
будинку.  
 
4.Розгляд заяви гр. Тименко Ольги Григорівни про виділення земельної ділянки (пай) у власність 
на території Гірської сільської територіальної громади. 
 
5.Розгляд заяви гр. Назаренко Віри Володимирівни про надання дзволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  будівництва і обслуговування 
житлового будинку в селі Затишне.  
 
6.Розгляд заяви гр. Білоруської Надії Володимирівни про надання дзволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  будівництва і обслуговування 
житлового будинку в селі Затишне.  
 
7.Розгляд заяви гр. Вєлієва Вєлі Рустемовича про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки приватної власності в селі Гора. 
 
8. Розгляд заяви гр. Вєлієва Вєлі Рустемовича про затвердження проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності в селі Гора. 
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9. Розгляд проекту землеустрою гр.Литвиненка Олександра Васильовича про відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в селі Ревне. 
 
10. Розгляд технічної документації із землеустрою гр. Корчевської Зінаїди Володимирівни щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Гора. 
 
11.Розгляд технічної документації із землеустрою гр. Коломієць Юрія Вікторовича щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Гора. 
 
12. Розгляд заяви гр. Файзуліної Віри Рауфівни та гр. Сундирєвої Галини Рауфівни, щодо 
надання дозволу на виготовлення технічної документації по визначенню меж земельної ділянки 
(паю) згідно сертифікату на право земельну частку (пай) в селі Гора. 
 
13. Розгляд технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки гр. Гурина Віктора Адамовича, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Гора. 
 
14. Розгляд технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд,  площею 0,1137 га по ½ частки гр. Бондар Тарасу Григоровичу, 
та ½ частки гр.Бондар Володимиру Григоровичу  в селі Гора. 
 
15.Розгляд проекту землеустрою гр. Калініченко Ольги Миколаївни щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в селі Мартусівка. 
 
16.Розгляд проекту землеустрою гр. Степуренка Володимира Івановича щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в селі Мартусівка. 
 
17.Розгляд проекту землеустрою гр. Левченка Богдана Івановича щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в селі Мартусівка. 
 
18.Розгляд проекту землеустрою гр. Бідненко Кирила Євгеновича щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в селі Мартусівка. 
 
19.Розгляд проекту землеустрою гр. Бідненко Кирила Євгеновича щодо відведення у власність 
земельної ділянки ведення особистого селянського господарства  в селі Мартусівка. 
 
20.Розгляд проекту землеустрою гр. Бідненко Євгена Анатолійовича щодо відведення у власність 
земельної ділянки ведення особистого селянського господарства в селі Мартусівка. 
 
21.Розгляд проекту землеустрою гр. Федоренко Маріанни Віталіївни щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки приватної власності, в селі Мартусівка. 
 
22.Розгляд проекту землеустрою гр. Литвинова Георгія Миколайовича щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки приватної власності в селі Затишне. 
 
23. Розгляд заяви гр. Єременко Людмили Павлівни про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 
Затишне. 
 
24. Розгляд заяви гр.Концевого Миколи Петровича про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки 
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для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в село 
Ревне.  
 
25. Розгляд заяви гр. Концевого Миколи Петровича про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
селі Ревне.  
 
26. Розгляд заяви гр. Подолян Л.О. з про юбридичне впорядкування вулиці Дачна в селі 
Мартусівка.  
 
27. Розгляд заяви гр. Петрашенко Тетяни Вікторівни про розірвання договору оренди. 
 
 

 
1.По першому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Кулініч Володимира Олександровича про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого селянського 
господарства в селі Гора. Вивчивши додані документи, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 122 Земельного кодексу України, члени 
комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді відмовити гр.Кулініч Володимиру Олександровичу у 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Гора, в зв’язку з тим, що зазначене на графічному матеріалі бажане 
місце розташування земельної ділянки, згідно даних Держгеокадастру, є територією Щасливської 
сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
2.По другому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Кулініч Марії Віталіївни про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку та для ведення особистого селянського господарства в селі 
Гора. Вивчивши додані документи, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 122 Земельного кодексу України, члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді відмовити гр. Кулініч Марії Віталіївні у наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку та для ведення особистого селянського господарства в с. 
Гора, в зв’язку з тим, що зазначене на графічному матеріалі бажане місце розташування 
земельної ділянки, згідно даних Держгеокадастру, є територією Щасливської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
3. По третьому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр.Савченко Миколи Володимировича про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку в селі Гора. Керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 122 Земельного кодексу України, 
члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді відмовити гр. Савченко Миколі Володимировичу у надані 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в зв’язку з не 
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поданням графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, 
що позбавляє можливості ідентифікувати об’єкт на відповідність вимогам законів. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
4. По четвертому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Тименко Ольги Григорівни про виділення 
земельної ділянки (пай) у власність на території Гірської сільської територіальної громади. 
Керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 
122 Земельного кодексу України, члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді відмовити гр.Тименко Ользі Григорівні у відведенні 
земельної ділянки (пай) у власність, в зв’язку з відсутністю на законодавчому рівні механізму 
приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств та відсутністю земель таких 
підприємств на території Гірської сільської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
5. По п'ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Назаренко Віри Володимирівни про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку площею 0,025га в с.Затишне. Вивчивши додані 
документи, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 
12, 118, 122 Земельного кодексу України, члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Залишити на доопрацювання заяву гр. Назаренко Віри Володимирівни. 
2. Земельній комісії звернутись до Ревненської сільської ради щодо надання підтверджуючих 
документів про відведення у власність земельних ділянок в селі Затишне по вул. Травнева №9, 
№11, в зв’язку з зазначенням на графічному матеріалі за цією адресою бажаного місця 
розташування земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
6. По шостому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Білоруської Надії Володимирівни про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку площею 0,025га в селі Затишне. Вивчивши 
додані документи, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. ст. 12, 118, 122 Земельного кодексу України, члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Залишити на доопрацювання заяву гр. Білоруської Надії Володимирівни. 
2. Земельній комісії звернутись до Ревненської сільської ради щодо надання підтверджуючих 
документів про відведення у власність земельних ділянок в селі Затишне по вул. Молодіжна №23 
та вул. Нова №36, в зв’язку з зазначенням на графічних матеріалах за цими адресами бажаного 
місця розташування земельних ділянок. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
7. По сьомому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії повторно виноситься заява гр.Вєлієва Вєлі Рустемовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
приватної власності площею 0,0600 га, кадастровим номером 3220883200:03:002:2808 із земель 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для розміщення та експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу на території Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. Керуючись положеннями Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити гр.Вєлієву Вєлі Рустемовичу проект 
землеустрою та змінити цільове призначення земельної ділянки. 
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8. По восьмому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії повторно виноситься заява гр.Вєлієва Вєлі Рустемовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
приватної власності площею 0,0600 га, кадастровим номером 3220883200:03:002:2810 із земель 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для розміщення та експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу на території Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. Керуючись положеннями Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити гр.Вєлієву Вєлі Рустемовичу проект 
землеустрою та змінити цільове призначення земельної ділянки. 
 
9. По девʼятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії вдруге виноситься заява гр.Литвиненка Олександра Васильовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуальних гаражів, кадастровим номером 3220886201:01:002:0206, площею 
0,0097га, в селі Ревне. Керуючись ст. 12, 91, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, п. 34 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити проект землеустрою та передати у власність 
гр.Литвиненку Олександру Васильовичу земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 2, "проти" – 0, "утрималися" – 2. 
 
10. По десятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії повторно виноситься заява гр.Корчевської Зінаїди Володимирівни про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі 
(на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,0955га, кадастровим номером 3220883201:01:006:0124, 
місцем розташування вул. Центральна 9, село Гора. Керуючись ст. 12, 91, 118, 121, 122, 186 
Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити технічну документацію із землеустрою та 
передати у власність гр. Корчевській Зінаїді Володимирівні земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
11. По одинадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії повторно виноситься заява гр. Коломієць Юрія Вікторовича про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі 
(на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, кадастровим номером 3220883201:01:012:0168, площею 
0,1418га, по вул. М. Грушевського 21, село Гора. Керуючись ст. 12, 91, 118, 121, 122, 186 
Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати  раді затвердити технічну документацію із землеустрою та 
передати у власність гр. Коломійцю Юрію Вікторовичу земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
12. По дванадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр.Файзуліної Віри Рауфівни та гр.Сундирєвої Галини 
Рауфівни, щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
визначення меж земельної ділянки (паю) згідно сертифікату на право на земельну частку (пай). 
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Вивчивши додані документи, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 122 Земельного кодексу України, члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при наданні її у 
власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва власнику земельної частки 
(паю), відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) та 
виготовлення державних актів на право власності на землю власникам земельних сертифікатів 
колишнього ВАТ «Племінний завод «Бортничі», яка розташована на території Гірської сільської 
ради громадянам: Файзуліній Вірі Рауфівні ¾, Сундирєвій Галині Рауфівні ¼, на земельну  частку 
(пай) № 468. Площею 0,5100 га. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
13. По тринадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр. Гурина Віктора Адамовича про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) 
меж земельної ділянки гр. Гурина Віктора Адамовича, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1017га, кадастровим номером 
3220883201:01:015:0140, по вул. Лесі Українки 53 в селі Гора. Керуючись ст. 12, 91, 118, 121, 122, 
186 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити технічну документацію із землеустрою та 
передати у власність гр. Гурину Віктору Адамовичу земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
14. По чотирнадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр.Бондар Тараса Григоровича та гр.Бондар 
Володимира Григоровича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд кадастровим номером 
3220883201:01:004:0123, площею 0,1137 га, по вул. Мічуріна 126, в селі Гора по ½ частці 
відповідно.Керуючись ст. 12, 91, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити технічну документацію із землеустрою та 
передати у власність земельну ділянку ½ частки гр.Бондару Тарасу Григоровичу та ½ частки 
гр.Бондару Володимиру Григоровичу. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
15. По п'ятнадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр. Калініченко Ольги Миколаївни про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1607га, 
кадастровим номером 3220885001:02:004:0146, по вул.Широка 13, село Мартусівка. Керуючись 
ст.12, 91, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити проект землеустрою та передати у власність гр. 
Калініченко Ользі Миколаївні земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
16. По шістнадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр. Степуренка Володимира Івановича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення            
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особистого селянського господарства площею 0,0161га, кадастровим номером 
3220885001:02:003:0164, по вул.Бориспільська, село Мартусівка. Керуючись ст.12, 91, 118, 121, 
122, 186 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити проект землеустрою та передати у власність гр. 
Степуренку Володимиру Івановичу земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
17. По сімнадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр. Левченка Богдана Івановича про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуальних гаражів площею 0,0079га, кадастровим номером 3220885001:02:005:0111, по 
вул.Бориспільська, село Мартусівка. Керуючись ст. 12, 91, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити проект землеустрою та передати у власність гр. 
Левченку Богдану Івановичу земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
18. По вісімнадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр. Бідненка Кирила Євгеновича про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва 
індивідуальних гаражів площею 0,0030га, кадастровим номером 3220885001:02:005:0112, по 
вул.Бориспільська, село Мартусівка. Керуючись ст. 12, 91, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити проект землеустрою та передати у власність гр. 
Бідненку Кирилу Євгеновичу земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 2, "проти" – 0, "утрималися" – 2. 
 
19. По девʼятнадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр. Бідненка Кирила Євгеновича про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0099га, кадастровим номером 3220885001:02:005:0110, по 
вул.Бориспільська, село Мартусівка. Керуючись ст. 12, 91, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити проект землеустрою та передати у власність гр. 
Бідненко Кирилу Євгеновичу земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 2, "проти" – 0, "утрималися" – 2. 
 
20. По двадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр. Бідненко Євгена Анатолійовича про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0900га, кадастровим номером 3220885001:02:003:0163, по 
вул.Заводська, село Мартусівка. Керуючись ст. 12, 91, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити проект землеустрою та передати у власність гр. 
Бідненко Євгену Анатолійовичу земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 2, "проти" – 0, "утрималися" – 2. 
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21. По двадцять першому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  
На розгляд комісії виноситься заява гр. Федоренко Маріанни Віталіївни про затвердження 

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності, 
площею 0,1178га, кадастровим номером 3220885001:02:001:0661 з земель для ведення особистого 
селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. Пасічний 4, село Мартусівка. Керуючись положеннями 
Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити гр. Федоренко Маріанні Віталіївні проект 
землеустрою та змінити цільове призначення земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
 
22. По двадцять другому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр. Литвинова Георгія Миколайовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
приватної власності площею 0,0766 га, кадастровим номером 3220886203:03:003:0090 з земель 
для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, по вул. Садова 32, село Затишне. 
Керуючись положеннями Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити гр. Литвинову Георгію Миколайовичу проект 
землеустрою та змінити цільове призначення земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
23. По двадцять третьому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр. Єременко Людмили Павлівни про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) 
меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1559га, кадастровим номером 3220886203:03:003:0102 по вул. 
Паркова 9, село Затишне. Керуючись положеннями Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити технічну документацію із землеустрою та 
передати у власність гр. Єременко Людмили Павлівни земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
24. По двадцять четвертому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр. Концевого Миколи Петровича про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) 
меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1923га, кадастровим номером 3220886201:01:007:0017 по вул. 
Соборна 41, село Ревне. Керуючись положеннями Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити технічну документацію із землеустрою та 
передати у власність гр. Концевому Миколі Петровичу земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
25. По двадцять п'ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр. Концевого Миколи Петровича про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,2121га, кадастровим номером 3220886201:01:004:0052 по 
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вул. Бориспільська, село Ревне. Керуючись положеннями Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді затвердити проект землеустрою та передати у власність 
гр.Концевому Миколі Петровичу земельну ділянку. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
26. По двадцять шостому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр. Подолян Л.О. з проханням впорядкувати вулиць 
Дачну в селі Мартусівка. Керуючись положеннями Земельного кодексу України, містобудівною 
документацією села Мартусівка, члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Підготувати та направити гр. Подолян Л.О.   лист-роз’яснення щодо статусу 
вулиці Дачна в межах Гірської сільської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 
27. По двадцять сьомому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр. Петрашенко Тетяни Вікторівни, уповноваженої 
особи ФОП Семко А.Ю. згідно довіреності посвідченої приватним нотаріусом Дідок С.І.,  
08.05.2019року зареєстровано в реєстрі №276, про розірвання договору оренди від 
15.02.2010року №2, земельної ділянки площею 0,025га кадастровим номером 
3220886201:01:002:0061 по вулиці Шкільна, село Ревне. Керуючись ст. 31, 32 Закону України 
«Про оренду землі», ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени комісії 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати раді підтримати вимоги викладені у заяві гр. Петрашенко Т.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 

 

Голова комісії               Т.В. Бідненко 

Заступник голови комісії                                                       М.В. Шевченко 

Секретар комісії                         С.О. Давидок 

Члени комісії                                                                            В.А. Безпала                                                                                                      


