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ПРОТОКОЛ №4 
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                 24.12.2020року            
 
 
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: Тютюн Я.І.- депутати Гірської сільської ради  
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного. 
ВИСТУПИЛИ: Бідненко Т.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити запропонований порядок денний. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –     , "проти" –      , "утрималися" –     . 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
1.Розгляд заяви гр. Гриценка Юрія Анатолійовича про виділення земельної ділянки у 
власність та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо оформлення 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для  будівництва і 
обслуговування житлового будинку. 
 
2.Розгляд заяв гр. Корнієнко Валерії Олегівни про виділення земельних ділянок у 
власність та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо оформлення 
документів що посвідчують право власності на земельну ділянку для  будівництва і 
обслуговування житлового будинку. 
 
3. Розгляд заяви  гр. Лисенко Алли Федорівни про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів по вулиці Шкільна 1,  село Гора. 
 
4. Розгляд заяви гр. Неруша Василя Миколайовича про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж 
земельної ділянки (паю) згідно сертифікату на право земельну частку (пай) в селі 
Гора. 
 
5. Розгляд проекту землеустрою гр.Дорофєєва Миколи Володимировича про 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Райдужна 1, в селі 
Мартусівка. 
 
6. Розгляд проекту землеустрою гр.Шаповала Івана Івановича про відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в 
селі Затишне. 
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7. Розгляд заяви гр.Шаповала Івана Івановича про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в селі Затишне. 
 
8. Розгляд проекту землеустрою гр.Мартинової Оксани Олексіївни про відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по провулку Молодіжний 6, в селі Затишне. 
 
9. Розгляд проекту землеустрою гр.Щербань Тетяни Федорівни про відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вулиці Заводська 1-А в селі Мартусівка. 
 
10. Розгляд проекту землеустрою гр.Осадчої Яни Ігорівни про відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства по вулиці 
Яблунева 29, село Мартусівка. 
 
11. Розгляд проекту землеустрою гр. Лемчик Любов Петрівни про відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства по 
вулиці Бориспільська, село Мартусівка. 
 
12. Розгляд проекту землеустрою гр. Левкевич Світлани Анатоліївни про відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства по 
вулиці Мойсеєва, село Мартусівка. 
 
13. Розгляд проекту землеустрою гр.Гурського Сергія Володимировича про 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Мартусівка. 
 
14. Розгляд проекту землеустрою гр.Мірзова Аслана Магомедовича про зміну 
цільового призначення земельної ділянки з земель для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для експлуатації та 
обслуговування магазину із вбудованим гаражем по вул.Центральна в с.Гора. 
 
 
1.По першому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Гриценка Юрія Анатолійовича про виділення 
земельної ділянки у власність та надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо оформлення документів що посвідчують право власності на земельну ділянку 
для будівництва і обслуговування житлового будинку. 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. Гриценку Юрію Анатолійовичу у 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку в с. Гора, в 
зв’язку з тим, що зазначене на графічному матеріалі бажане місце розташування 
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земельної ділянки, згідно даних Держгеокадастру, є приватною земельною ділянкою 
Бойко А.В. 
Голосували: "За" –   4, "проти" –  0  , "утрималися" –0 . 
 
2.По другому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Корнієнко Валерії Олегівни про 
виділення земельних ділянок у власність та надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо оформлення документів що посвідчують право власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку 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. Корнієнко Валерії Олегівні у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку в с. Гора, в зв’язку з 
тим, що зазначені на графічних матеріалах бажані місця розташування земельних 
ділянок, згідно даних Держгеокадастру є приватними земельними ділянками інших 
громадян. 
Голосували: "За" – 4 , "проти" –0   , "утрималися" –0  . 
 
3. По третьому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Лисенко Алли Федорівни про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів орієнтовною площею 0.01га, по 
вулиці Шкільна 1, село 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 надати дозвіл гр. Лисенко Аллі Федорівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуальних гаражів.  
Голосували: "За" – 4 , "проти" –0   , "утрималися" –0  . 

 
 

4. По четвертому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Неруша Василя Миколайовича про 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,5800га, згідно 
сертифікату на право на земельну частку (пай) №795, ВАТ «Племінний завод 
«Бортничі» натериторії Гірської сільської ради. Керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями Земельного кодексу 
України, члени комісії 
вирішили: 1. Рекомендувати раді надати дозвіл гр. Нерушу Василю Миколайовичу 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки (паю). 
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Голосували: "За" – 4 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
5. По п'ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Дорофєєва Миколи Володимировича 
учасника АТО, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1000га кадастровим номером 
3220885001:02:001:0768 місцем розташування: вулиця Райдужна 1, село Мартусівка 
Гірської сільської ради. Керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», положеннями Земельного кодексу України, члени комісії 
вирішили: 1. Рекомендувати раді затвердити  гр.Дорофєєву Миколі Володимировичу 
проекту землеустрою та передати земельну ділянку у власність. 
Голосували: "За" – 4 , "проти" –   0  , "утрималися" –  0  . 
 
6. По шостому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр Шаповала Івана Івановича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,1090га, кадастровим 
номером 3220886203:03:001:0108 в селі Затишне Гірської сільської ради. 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 затвердити  гр. Шаповалу Івану Івановичу проект 
землеустрою та передати земельну ділянку у власність. 
Голосували: "За" –  4   , "проти" – 0     , "утрималися" –04    . 

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

На розгляд комісії виноситься заява гр. Шаповала Івана Івановича про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,2500га, кадастровим номером 3220886203:03:001:0106 по вулиці Миколи Тютюна 
21, село Затишне Гірської сільської ради. Керуючись положеннями Земельного 
кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
члени комісії 
вирішили: 1. Рекомендувати раді затвердити  гр. Шаповалу Івану Івановичу технічну 
документацію та передати земельну ділянку у власність. 
Голосували: "За" –     , "проти" –  0    , "утрималися" – 0   . 

 
8. По восьмому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр Мартинової Оксани Олексіївни про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,0600га, кадастровим номером 3220886203:03:005:0368 по провулку 
Молодіжний 6, село Затишне Гірської сільської ради Бориспільського району 
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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. Мартиновій Оксані Олексіївні 
проект землеустрою та передати земельну ділянку у власність. 
Голосували: "За" – 4    , "проти" –   0   , "утрималися" – 0   . 
 
9. По девʼятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр.Щербань Тетяни Федорівни про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,2000га, кадастровим номером 3220885001:02:003:0165 по вулиці 
Заводська 1-А село Мартусівка Гірської сільської ради. 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 земельну ділянку. 
Голосували: "За" –  30   , "проти" –0      , "утрималися" –   1 . 
 
10. По десятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр Осадчої Яни Ігорівни про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,0420га, кадастровим номером 
3220885001:02:001:0762 по вулиці Яблунева 29, село Мартусівка Гірської сільської 
ради. 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 затвердити  проект землеустрою та передати 
земельну ділянку у власність. 
Голосували: "За" – 3    , "проти" –  0    , "утрималися" – 1   . 

 
 
11. По одинадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр Лемчик Любов Петрівни про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0161га, кадастровим 
номером 3220885001:02:003:0166 по вулиці Бориспільська, село Мартусівка Гірської 
сільської ради. 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 затвердити  проект землеустрою та передати 
земельну ділянку у власність. 
Голосували: "За" –  4   , "проти" –   0   , "утрималися" –0    . 
 
12. По дванадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр Левкевич Світлани Анатоліївни про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0942га, кадастровим 



6 
 

номером 3220885001:02:001:0761 по вулиці Мойсеєва, село Мартусівка Гірської 
сільської ради. 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 затвердити  проект землеустрою та передати 
земельну ділянку у власність. 
Голосували: "За" – 3    , "проти" –  0    , "утрималися" –  1  . 
 
13. По тринадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  

На розгляд комісії виноситься заява гр.Гурського Сергія Володимировича про 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0600га кадастровим 
номером 3220885001:02:001:0767, в селі Мартусівка. 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 затвердити  проект землеустрою та передати 
земельну ділянку у власність. 
Голосували: "За" –  4   , "проти" –   0   , "утрималися" – 0   . 
 
14. По чотирнадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії:  
На розгляд комісії виноситься заява гр. Мірзова Аслана Магомедовича про зміну 
цільового призначення земельної ділянки площею 0,083га, кадастровим номером 
3220883200:03:002:2278, з земель для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на землі для експлуатації та 
обслуговування магазину із вбудованим гаражем по вул.Центральна в с.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 затвердити  проект землеустрою та змінити цільове 
призначення земельної ділянки. 
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                                                                                                      


