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ПРОТОКОЛ №1 
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                 
17.11.2020року            
 
 
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: Хоменко Л.В.- депутат 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 
 

І. Про обрання та затвердження кандидатур заступника голови комісії та 
секретаря комісії: 
1. На розгляд комісії надійшла пропозиція голови комісії щодо кандидатур осіб з числа членів 
комісії, які пропонуються для обрання та затвердження заступником голови комісії та 
секретарем комісії, а саме: Шевченко М.В., обрати заступником голови комісії; Давидок С.О., 
обрати секретарем коміісії. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо пропозиції голови комісії. 
ВИСТУПИЛИ: Давидок С.О., Шевченко М.В., Безпала В.А. 
ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити кандидатуру Шевченко М.В., заступником голови комісії, 
затвердити кандидатуру Давидок С.О., секретарем коміісії. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 

ІІ. Розгляд заяви гр. України Питлик Аліни Степанівни про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства в с. Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Питлик Аліни Степаніни про надання 
дозвілу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власнісність 
для ведення особистого селянського господарства в с. Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр. України 
Питлик Аліні Степанівні у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власнісність для ведення особистого селянського господарства в с. Гора, в 
зв’язку з тим, що зазначене на графічному матеріалі бажане місце розташування земельної 
ділянки, згідно містобудівної документації села Гора, є землями загального користування, а 
саме проїздна вул. Волошкова. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
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ІІІ. Розгляд заяви гр. України Барни Наталії Миколаївни про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  
будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Барни Наталії Миколаївни про 
надання дозвілу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку в с. Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Барні Наталії Миколаївні у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що зазначена 
на графічному матеріалі земельна ділянка, згідно даних Держгеокадастру, перебуває у 
власності іншого громадянина. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
 ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 

ІV. Розгляд заяви гр. України Барни Наталії Миколаївни про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  
будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Барни Наталії Миколаївни про 
надання дозвілу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку в с. Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Барні Наталії Миколаївні у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що зазначена 
на графічному матеріалі земельна ділянка, згідно даних Держгеокадастру, перебуває у 
власності іншого громадянина. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
 ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 

V. Розгляд заяви гр. України Василенка Михайла Вадимовича про надання дозволу 
на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для  
будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого селянського 
господарства в с.Гора:  
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Василенка Михайла Вадимовича про 
надання дозвілів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Василенку Михайлу Вадимовичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначені на графічних матеріалах земельні ділянки, згідно даних Держгеокадастру, 
перебувають у власності інших громадян, а саме: гр. Бас Я.С., та гр.Надточій Ю.В. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
 ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 

VІ. Розгляд заяви гр. України Вергун Юрія Олександровича про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  
будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора: 
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1. До Гірської сільської ради надійшла заява Вергун Юрія Олександровича про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  
будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Вергун Юрію Олександровичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначена на графічному матеріалі земельна ділянка, згідно даних Держгеокадастру, перебуває 
у власності іншого громадянина. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
 ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 

VІІ. Розгляд заяви гр. України Герасименка Максима Ігоровича про надання 
дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення 
особистого селянського господарства в с.Гора:  
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Герасименка Максима Ігоровича про 
надання дозвілів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Герасименку Максиму Ігоровичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначені на графічних матеріалах земельні ділянки, згідно даних Держгеокадастру, 
перебувають у власності інших громадян, а саме: гр. Тяжин М.І., та гр. Мазур О.В. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
 ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
 

VІІІ. Розгляд заяви гр. України Глущенка Олександра Євгенійовича про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для  будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява Глущенка Олександра Євгенійовича про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  
будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Глущенку Олександру Євгенійовичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з не 
поданням до заяви графічних матеріалів з зазначенням бажаного місця розташування 
земельної ділянки, що не дає можливості ідентифікувати об’єкт на відповідність вимогам 
законів. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
 ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ІХ. Розгляд заяви гр. України Гошка Олександра Сергійовича про надання 

дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення 
особистого селянського господарства в с.Гора:  
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Гошка Олександра Сергійовича про 
надання дозвілів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
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власність для будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1.Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Гошку Олександру Сергійовичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначені на графічних матеріалах земельні ділянки, згідно даних Держгеокадастру, 
перебувають у власності інших громадян та юридичних осіб, а саме: гр.Мазур О.В., та ТОВ 
«Джайт Партнер». 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
 ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
Х. Розгляд заяви гр. України Гришкевича Микити Дмитровича про надання 

дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення 
особистого селянського господарства в с.Гора:  
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Гришкевича Микити Дмитровича про 
надання дозвілів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1.Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Гришкевич Микиті Дмитровичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначені на графічних матеріалах земельні ділянки, згідно даних Держгеокадастру, 
перебувають у власності інших громадян, а саме: гр.Ігнатенко М.В., та гр.Кулініч С.С. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
 ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХІ. Розгляд заяви гр. України Іващенка Євгена Віталійовича про надання дозволу 

на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для  
будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого селянського 
господарства в с.Гора:  
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Іващенка Євгена Віталійовича 
про надання дозвілів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Іващенку Євгену Віталійовичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначені на графічних матеріалах земельні ділянки, згідно даних Держгеокадастру, 
перебувають у власності інших громадян, а саме: гр. Михай В.О., та гр.Драчук Н.І. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
 ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХІІ. Розгляд заяви гр. України Карчавого Андрія Валерійовича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для  будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора: 
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1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр.України Карчавого Андрія Валерійовича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Карчавому Андрію Валерійовичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначена на графічному матеріалі земельна ділянка, згідно даних Держгеокадастру, перебуває 
у власності іншого громадянина, а саме: гр. Мазур О.В. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХІІІ. Розгляд заяви гр. України Квасюка Максима Дмитровича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для  будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр.України Квасюка Максима Дмитровича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Квасюку Максиму Дмитровичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначена на графічному матеріалі земельна ділянка, згідно даних Держгеокадастру, перебуває 
у власності іншого громадянина, а саме: гр. Новікова Т.В. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХІV. Розгляд заяви гр. України Кладова Дмитра Миколайовича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для  будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр.України Кладова Дмитра Миколайовича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1.Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Кладова Дмитру Миколайовичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначена на графічному матеріалі земельна ділянка, згідно даних Держгеокадастру, перебуває 
у власності іншого громадянина, а саме: гр.Мазур О.В. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

  
ХV. Розгляд заяви гр. України Крикун Катерини Петрівни про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для  
будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр.України Крикун Катерини Петрівни про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
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ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Крикун Катерині Петрівні у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначені на графічному матеріалі земельні ділянки, згідно даних Держгеокадастру, 
перебувають у власності інших громадян, а саме: гр. Матвійчук О.Г., та гр.Пархоменко Н.В. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХVІ. Розгляд заяви гр. України Курбатова Володимира Ігоровича про надання 

дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення 
особистого селянського господарства в с.Гора:  
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Курбатова Володимира Ігоровича про 
надання дозвілів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Курбатову Володимиру Ігоровичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначені на графічних матеріалах земельні ділянки, згідно даних Держгеокадастру, 
перебувають у власності інших громадян, а саме: гр. Пархоменко Н.В., та гр.Бас Я.С. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХVІІ. Розгляд заяви гр. України Ларіна Микити Дмитровича про надання дозволу 

на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для  
будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого селянського 
господарства в с.Гора:  
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Ларіна Микити Дмитровича про 
надання дозвілів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Ларіну Микиті Дмитровичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначені на графічних матеріалах земельні ділянки, згідно даних Держгеокадастру, 
перебувають у власності інших громадян, а саме: гр. Науменко Т.С., та гр.Коробка М.В. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХVІІІ. Розгляд заяви гр. України Лисія Олексія Анатолійовича про надання 

дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення 
особистого селянського господарства в с.Гора:  
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Лисія Олексія Анатолійовича про 
надання дозвілів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
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ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Лисію Олексію Анатолійовичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначені на графічних матеріалах земельні ділянки, згідно даних Держгеокадастру, 
перебувають у власності іншого громадянина та на території іншої територіально 
адміністративної одиниці, а саме: гр. Биковець О.О., інше місце розташування - територія 
Щасливської сільської ради». 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХІХ. Розгляд заяви гр. України Синьоок Олександра Юрійовича про надання 

дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення 
особистого селянського господарства в с.Гора:  
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Ларіна Микити Дмитровича про 
надання дозвілів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку та для ведення особистого 
селянського господарства в с. Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Ларіну Микиті Дмитровичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що 
зазначені на графічних матеріалах земельні ділянки, згідно даних Держгеокадастру, 
перебувають у власності інших громадян, а саме: гр. Жук Я.Я., та гр.Бас Я.С. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХХ. Розгляд заяви гр. України Сич Юлії Володимирівни про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  
будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр.України Сич Юлії Володимирівни про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  
будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України Сич 
Юлії Володимирівні у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, що зазначена на 
графічному матеріалі земельна ділянка, згідно даних Держгеокадастру, перебуває у власності 
іншого громадянина. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХХІ. Розгляд заяви гр. України Лозька Володимира Миколайовича про надання 

дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку в с.Гора:  
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Ларіна Микити Дмитровича про 
надання дозвілів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку в с. Гора. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Роспутний С.П. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Лозьку Володимиру Миколайовичу у задоволенні вимог викладених у заяві, в зв’язку з тим, 
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що зазначені на графічних матеріалах земельні ділянки, згідно даних Держгеокадастру, 
перебувають у власності інших громадян, а саме: гр.Демещук Д.Ф., та гр.Капелька Н.М. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХХІІ. Розгляд заяви гр.Гайдай Карини Володимирівни про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр.Гайдай Карини Володимирівни про 
затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
приватної власності, площею 0,1500 га, кадастровим номером 3220883201:01:016:0231, місцем 
розташування: вул. Центральна 20-ж, с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області, із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі  . 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності 
гр.Гайдай Карини Володимирівни площею 0,1500 га, кадастровим номером 
3220883201:01:016:0231, місцем розташування: вул. Центральна 20-ж, с.Гора, із земель для 
ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі. 
2. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження розрахунку розміру 
втрат сільськогосподарського виробництва в сумі 7 189,00грн., земельної ділянки приватної 
власності гр.Гайдай Карини Володимирівни кадастровим номером 3220883201:01:016:0231, 
площею 0,1500 га, розташованої по вул. Центральній 20-ж, цільове призначення якої 
змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 
3. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХХІІІ. Розгляд заяви гр. України Корчевської Зінаїди Володимирівни про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки в с. Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Корчевської Зінаїди Володимирівни 
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлого 
будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0955га, кадастровим номером 
3220883201:01:006:0124, місцем розташування вул. Центральна 9, с.Гора, Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження гр. 
України Корчевській Зінаїді Володимирівні технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0955га, 
кадастровим номером 3220883201:01:006:0124, місцем розташування вул. Центральна 9, 
с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 
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ХХІV. Розгляд заяви гр.України Стрижеуса Михайла Івановича про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в с. Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Стрижеуса Михайла Івановича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
кадастровим номером 3220883201:01:010:0192, площею 0,1000 га, місцем розташування: 
вул.Покровська, 31-А, с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження гр. 
України Стрижеусу Михайлу Івановичу проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, кадастровим номером 3220883201:01:010:0192, площею 0,1000 га, місцем 
розташування: вул.Покровська, 31-А, с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 

 
ХХV. Розгляд заяви гр.України Єфремової Ольги Владиславівни про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в с. 
Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр.України Єфремової Ольги Владиславівни про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0545га, кадастровим номером 3220883201:01:007:0081,  місцем розташування вул. Пушкіна, 
6-А, с. Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.   
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження гр. 
України Єфремовій Ользі Владиславівні проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0545га, кадастровим номером 3220883201:01:007:0081, місцем 
розташування вул.Пушкіна 6-А, с. Гора. Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХХVІ. Розгляд заяви гр. України Музики Сергія Анатолійовича про затвердження 

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної 
власності в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. України Музики  Сергія Анатолійовича  про 
затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
приватної власності, площею 0,0640га, кадастровим номером 3220883201:03:002:2131, місцем 
розташування: вул. Центральна 22, с.Гора, із земель для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для будівництва індивідуальних 
гаражів. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності гр. 
України Музики Сергія Анатолійовича, кадастровим номером 3220883201:03:002:2131, 
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площею 0,0640га, місцем розташування: вул. Центральна 22, с.Гора, із земель для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для 
будівництва індивідуальних гаражів. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 3, "проти" – 0, "утрималися" – 1. 

 
ХХVІІ. Розгляд заяви гр.Вєлієва Вєлі Рустемовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності 
в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр.Вєлієва Вєлі Рустемовича про затвердження 
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної 
власності, площею 0,0600га, кадастровим номером 3220883200:03:002:2808 в селі Гора на 
території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, із земель для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для розміщення та експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності 
гр.Вєлієва Вєлі Рустемовича, кадастровим номером 3220883200:03:002:2808, площею 0,0600га, 
в селі Гора на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, із 
земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для розміщення та 
експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХХVІІІ. Розгляд заяви гр.Вєлієва Вєлі Рустемовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності 
в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр.Вєлієва Вєлі Рустемовича про затвердження 
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної 
власності, площею 0,0600га, кадастровим номером 3220883200:03:002:2810 в селі Гора на 
території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, із земель для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для розміщення та експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності 
гр.Вєлієва Вєлі Рустемовича, кадастровим номером 3220883200:03:002:2810, площею 0,0600га, 
в селі Гора на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, із 
земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для розміщення та 
експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХХІХ.  Розгляд заяви гр.України Пархоменко Надії Володимирівни про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в с. 
Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр.України Пархоменко Надії Володимирівни про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1000га, кадастровим номером 3220883201:01:019:0138,  місцем розташування вул.Київська 
30, с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.   
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження 
гр.України Пархоменко Надії Володимирівні проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000га, кадастровим номером 3220883201:01:019:0138,  місцем 
розташування вул.Київська 30, с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 

 
ХХХ. Розгляд заяви гр.Тищенко Віри Михайлівни, гр.Шиян Олени Василівни про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки в с. Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява 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 3220883201:01:006:0123, 1\2 частка гр.Тищенко Віри Михайлівни, 1\2 
частка гр.Шиян Олени Василівни від загальної площі 0,0996га, місцем розташування: вул. 
Пушкіна 18, с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний – землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради 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 3220883201:01:006:0123, 1\2 частка гр.Тищенко Віри 
Михайлівни, 1\2 частка гр.Шиян Олени Василівни від загальної площі 0,0996га, місцем 
розташування: вул.Пушкіна 18, с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області.  
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 

 
ХХХІ. Розгляд заяви гр. Коломієць Юрія Вікторовича про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) 
меж земельної ділянки в с. Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла 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, місцем розташування: вул.Михайла Грушевського 21, с.Гора, Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження гр. 
Коломієць Юрію Вікторовичу 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 
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3220883201:01:012:0168, площею 0,1418га, місцем розташування: вул.Михайла Грушевського 
21, с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 

 
ХХХІI. Розгляд заяви гр. Ковнір Сергія Миколайовича про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. Ковнір Сергія Миколайовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для 
будівництва індивідуальних гаражів, кадастровим номером 3220883201:01:013:0306, площею 
0,0100 га, місцем розташування: вул. Івана Мазепи 11, с.Гора, Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження гр. 
Ковнір Сергію Миколайовичу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність  для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровим номером 
3220883201:01:013:0306, площею 0,0100га. місцем розташування: вул. Івана Мазепи 11, 
с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 
 

ХХХIII. Розгляд заяви гр. Іващенка Івана Миколайовича про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. Іващенка Івана Миколайовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для 
будівництва індивідуальних гаражів, кадастровим номером 3220883201:01:013:0105, площею 
0,0100 га, місцем розташування: вул. Івана Мазепи 27, с.Гора, Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження гр. 
Іващенку Івану Миколайовичу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність  для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровим номером 
3220883201:01:013:0105, площею 0,0100га. місцем розташування: вул. Івана Мазепи 27, 
с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 

 
ХХХIV. Розгляд заяви гр. Черніченко Лілії Олексіївни про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в 
с.Гора: 
1.До Гірської сільської ради надійшла заява гр. Черніченко Лілії Олексіївни про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
площею 0,0800га (остаточний розмір земельної ділянки визначити проектом 
землеустрою), місцем розташування: пров. Лютневий 17, с.Гора, Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
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ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про про надання дозволу 
гр.Черніченко Лілії Олексіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, площею 0,0800га (остаточний розмір земельної ділянки 
визначити проектом землеустрою), місцем розташування: пров.Лютневий 17, с.Гора, 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 
 

ХХХV. Розгляд заяви гр. Мазепи Інни Олегівни про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості)  в с.Гора: 
1.До Гірської сільської ради надійшла заява гр. Мазепи Інни Олегівни про надання дозволу на 
розробку 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 0,0910га (остаточний розмір 
земельної ділянки визначити технічною документацією із землеустрою), місцем 
розташування: вул.Вишнева 8, с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про надання дозволу гр. 
Мазепі Інні Олегівні на розробку 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 0,0910га 
(остаточний розмір земельної ділянки визначити технічною документацією із 
землеустрою), місцем розташування: вул.Вишнева 8, с.Гора, Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 
 

ХХХVІ. Розгляд заяви гр.Гомоли Валерія Михайловича про надання дозволу про 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості): 
1.До Гірської сільської ради надійшла заява гр. Гомоли Валерія Михайловича про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) при відведенні її у власність, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва власнику земельної частки (паю) № 388, площею  
0,9600га, місцем розташування: територія Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про надання дозволу гр. 
Гомолі Валерію Михайловичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при відведенні її у власність для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва власнику земельної частки (паю) № 
388, площею  0,960 га, місцем розташування: територія Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області, 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». 
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2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 
 

ХХХVIІ. Розгляд заяви гр. Шнурок Раїси Михайлівни про надання дозволу про на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості): 
1.До Гірської сільської ради надійшла заява гр. Шнурок Раїси Михайлівни про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) при відведенні її у власність, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва власнику земельної частки (паю) № 648, площею  0,9400 
га, місцем розташування: територія Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про надання дозволу гр. 
Шнурок Раїсі Михайлівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при відведенні її у власність для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва власнику земельної частки (паю) № 
648, площею  0,9400 га, місцем розташування: територія Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області, 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». 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 

 
ХХХVIII. Розгляд заяви гр.Опарієнка Романа Дмитровича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  в с.Мартусівка: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр.Опарієнка Романа Дмитровича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для 
будівництва індивідуальних гаражів, кадастровим номером 3220885001:02:003:0162, площею 
0,0032га, місцем розташування: вул.Заводська, с.Мартусівка, Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Т.В.Бідненко– землевпорядник Мартусівської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження гр. 
Опарієнку Роману Дмитровичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність  для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровим номером 
3220885001:02:003:0162, площею 0,0032га, місцем розташування: вул.Заводська, 
с.Мартусівка, Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 

 
ХХХIХ. Розгляд заяви гр.Опарієнка Дмитра Миколайовича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  в с.Мартусівка: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр.Опарієнка Дмитра Миколайовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для 
ведення особистого селянського господарства, кадастровим номером 3220885001:02:003:0161, 
площею 0,0082га, місцем розташування: вул.Заводська, с.Мартусівка, Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
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ВИСТУПИЛИ: Т.В.Бідненко– землевпорядник Мартусівської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження гр. 
Опарієнку Дмитру Миколайовичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, кадастровим номером 
3220885001:02:003:0161, площею 0,0082га, місцем розташування: вул.Заводська, 
с.Мартусівка, Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 

 
ХХХХ. Розгляд заяви гр. Литвиненка Олександра  Васильовича про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  в с.Ревне: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. Литвиненка Олександра  Васильовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для 
будівництва індивідуальних гаражів, кадастровим номером 3220886201:01:002:0206, площею 
0,0097га, місцем розташування: с.Ревне, Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: Т.В.Бідненко– землевпорядник Мартусівської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження гр. 
Литвиненку Олександру  Васильовичу проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність  для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровим номером 
3220886201:01:002:0206, площею 0,0097га, місцем розташування: с.Ревне, Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області.  
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 4, "проти" – 0, "утрималися" – 0. 

 
ХХХХІ.  Розгляд клопотань гр. України Яловнюк Зоряни Степанівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового, господарських будівель і споруд в 
с.Мартусівка: 
1. До Гірської сільської ради надійшли клопотання гр. України Яловнюк Зоряни Степанівни за 
реєстраційним номером вхідної кореспондеції Мартусівської сільської ради 116 від 
22.10.2020року, про надання дозвілу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Мартусівка. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаних клопотань. 
ВИСТУПИЛИ: Т.В.Бідненко– землевпорядник Мартусівської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1.Погодити проект рішення Гірської сільської ради про відмову гр.України 
Яловнюк Зоряні Степанівні у задоволенні вимог викладених у клопотаннях, в зв’язку з тим, 
що зазначені на графічних матеріалах земельні ділянки, перебувають у приватній власності 
інших громадян. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
 ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 

 
ХХХХІI. Розгляд заяви гр. Ананьєва Юрія Олександровича про затвердження 

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної 
власності в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр.Ананьєва Юрія Олександровича про 
затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
приватної власності, площею 0,0975 га, кадастровим номером 3220883201:01:005:0111, із 
земель для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд (присадибна земельна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі, місцем розташування: вул.Центральна 2, с.Гора, Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження 
гр.Ананьєву Юрію Олександровичу проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки приватної власності, площею 0,0975 га, кадастровим номером 
3220883201:01:005:0111, із земель для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка) на землі для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, місцем розташування: вул.Центральна 2, с.Гора, Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 3, "проти" – 0, "утрималися" – 1. 

 
ХХХХIII. Розгляд заяви гр.Пікуліної Анжеліки Іванівни про затвердження 

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної 
власності в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. Пікуліної Анжеліки Іванівни про затвердження 
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної 
власності, площею 0,9300га, кадастровим номером 3220883200:03:002:2723, із земель для 
ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  розташована в 
селі Гора, Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1.Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження 
гр.Пікуліній Анжеліці Іванівні проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки приватної власності, площею 0,9300га, кадастровим номером 
3220883200:03:002:2723, із земель для ведення особистого селянського господарства на землі 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка),  розташована в селі Гора, Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" – 3, "проти" – 0, "утрималися" – 1. 
 

ХХХХIV. Розгляд заяви гр. Железко Мар’яни Іванівни  про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. Железко Мар’яни Іванівни про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровим номером 3220883201:01:002:0145, площею 0,0240га, 
місцем розташування: вул.Бориспільська, с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження гр. 
Железко Мар’яні Іванівні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства, кадастровим номером 
3220883201:01:002:0145, площею 0,0240га, місцем розташування: вул.Бориспільська, с.Гора, 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  "За" – 4, "проти" – 0 , "утрималися" – 0. 
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ХХХХV. Розгляд заяви гр. Железко Лідії Олексіївни про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  в с.Гора: 
1. До Гірської сільської ради надійшла заява гр. Железко Лідії Олексіївни про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого 
селянського господарства, кадастровим номером 3220883201:01:002:0146, площею 0,0241га, 
місцем розташування: вул.Бориспільська, с.Гора, Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо вищевказаної заяви. 
ВИСТУПИЛИ: С.П. Роспутний– землевпорядник Гірської сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проект рішення Гірської сільської ради про затвердження гр. 
Железко Лідії Олексіївні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства, кадастровим номером 
3220883201:01:002:0146, площею 0,0241га, місцем розташування: вул.Бориспільська, с.Гора, 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
2. Винести цей проект рішення на розгляд та затвердження сесії Гірської сільської ради. 
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                                                                                                      


