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ПРОТОКОЛ № 7 
засідання постійної комісії  

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

архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища 
 

приміщення Гірської сільської ради    
с. Гора, вул. Центральна, 5                                                                                   12.02.2021року            
 
 
Голова засідання: Бідненко Т.В. 
Присутні члени комісії: Давидок С.О., Шевченко М.В., Безпала В.А. 
Відсутні члени комісії:  
Запрошені:                      
Присутні: Петрашенко Т.В., Пекна Г.В., Карасевич О.В.- депутати Гірської 
сільської ради 
                    Поминальна Г.М., Розгон І.А. – жителі с.Мартусівка                                                 
 
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного. 
ВИСТУПИЛИ: Бідненко Т.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити запропонований порядок денний. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –  4  , "проти" –  0    , "утрималися" – 0    . 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
1. Про затвердження гр. Оплачко Андрію Івановичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,15га кадастровим номером 
3220886203: 03:001:0105 по вул. Солов’їна 23, в селі Затишне Гірської сільської ради. 
 
2. Про затвердження гр. Пасічник Любові Миколаївні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,06га кадастровим номером 3220886201:01:011:0357 по вул. 
Козацька, в селі Ревне Гірської сільської ради. 
 
3. Про затвердження гр. Хорікову Дмитру Володимировичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,10га кадастровим номером 3220886203:03:005:0371 по вул. 
Солов’їна 8, в селі Затишне Гірської сільської ради. 
 
4.Про затвердження гр. Пасічнику Сергію Сергійовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,12га кадастровим номером 
3220886203:03:002:0094 по вул. Світла 7, в селі Затишне Гірської сільської ради. 
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5. Про затвердження гр. Пасічнику Андрію Володимировичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,12га кадастровим номером 
3220886203:03:002:0095 по вул. Садова 61, в селі Затишне Гірської сільської ради. 
 
6. Про затвердження гр. Мойсеєнко Ользі Олександрівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0699га кадастровим номером 
3220885001:02:001:0773 по пров.Пасічний 1-Б, в селі Мартусівка Гірської сільської ради. 
 
7. Про затвердження гр. Замотіну Іллі Олександровичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0770га кадастровим номером 
3220885001:02:001:0774 по вул.Яблунева 7, в селі Мартусівка Гірської сільської ради. 
 
8. Про затвердження гр. Алексєєвій Ії Віталіївні проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0173га кадастровим номером 3220885001:02:005:0116 по вул. Бориспільська, в селі 
Мартусівка Гірської сільської ради. 
 
9. Про надання дозволу гр. Вербі Людмилі Костянтинівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства орієнтовною площею 0,15га, в селі Мартусівка Гірської 
сільської ради. 
 
10. Про надання дозволу гр. Третяк Катерині Сергіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) 
меж земельної ділянки (пай) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
розміром 1,0 в умовних кадастрових гектарах, розташованої на території Гірської 
сільської ради. 
 
11. Про відмову гр. Іванець Тетяні Леонідівні у наданні дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення 
особистого селянського господарства, в селі Гора Гірської сільської ради. 
 
12. Про затвердження гр. Макарчук Вікторії Олександрівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0367га кадастровим номером 3220885001:02:005:0117, по вулиці 
Бориспільська, в селі Мартусівка Гірської сільської ради. 
 
13. Різне. 
 

1.По першому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Оплачко Андрія Івановича про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,15га кадастровим номером 3220886203: 03:001:0105 
по вул.Солов’їна 23, в селі Затишне Гірської сільської ради. Вивчивши додані 
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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 затвердити гр. Оплачко Андрію Івановичу 
проект землеустрою та передати земельну ділянку у власність . 

Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 

2.По другому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Пасічник Любові Миколаївни про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,06га 
кадастровим номером 3220886201:01:011:0357 по вул. Козацька, в селі Ревне 
Гірської сільської ради. 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 затвердити гр. Пасічник Любові 
Миколаївні проект землеустрою та передати у власність земельну ділянку. 

Голосували: "За" –   4  , "проти" –    0  , "утрималися" – 0  . 
 

3. По третьому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Хорікова Дмитра Володимировича 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,10га 
кадастровим номером 3220886203:03:005:0371 по вул. Солов’їна 8, в селі Затишне 
Гірської сільської ради. За результатами розгляду проекту, керуючись п. 34 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 122 
Земельного кодексу України, Законами України «Про землеустрій», «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей» члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді затвердити гр. Хорікову Дмитру 
Володимировичу проект землеустрою та передати земельну ділянку у власність.  

Голосували: "За" – 4 , "проти" –0   , "утрималися" –0  . 
 
4. По четвертому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Пасічника Сергія Сергійовича про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,12га кадастровим номером 3220886203:03:002:0094 по 
вул. Світла 7, в селі Затишне. За результатами розгляду проекту, керуючись п. 34 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями 
Земельного кодексу України, члени комісії 

вирішили: 1.Рекомендувати раді затвердити гр. Пасічнику Сергію 
Сергійовичу проект землеустрою та передати земельну ділянку у власність.  

Голосували: "За" – 4 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 

5. По п'ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
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На розгляд комісії виноситься заява гр. Пасічника Андрія Володимировича 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,12га кадастровим номером 3220886203:03:002:0095 по вул. 
Садова 61, в селі Затишне Гірської сільської ради. За результатами розгляду 
проекту, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», положеннями Земельного кодексу України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді затвердити  гр. Пасічнику Андрію 
Володимировичу проект землеустрою та передати земельну ділянку у власність. 

Голосували: "За" – 3 , "проти" –   0  , "утрималися" –  0  . 
 

6. По шостому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Мойсеєнко Ольги Олександрівни 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0699га кадастровим номером 3220885001:02:001:0773 
по пров.Пасічний 1-Б, в селі Мартусівка. За результатами розгляду проекту, 
керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
положеннями Земельного кодексу України, члени комісії 

вирішили: 1.Рекомендувати раді затвердити гр. Мойсеєнко Ользі 
Олександрівні проект землеустрою та передати земельну ділянку у власність.  

Голосували: "За" – 4 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 

7. По сьомому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Замотіна Іллі Олександровича про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0770га кадастровим номером 3220885001:02:001:0774 
по вул.Яблунева 7, в селі Мартусівка. За результатами розгляду проекту, 
керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
положеннями Земельного кодексу України, члени комісії 

вирішили: 1.Рекомендувати раді затвердити гр.Замотіну Іллі 
Олександровичу проект землеустрою та передати земельну ділянку у власність.  

Голосували: "За" – 4 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 

8. По восьмому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Алексєєвої Ії Віталіївни про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0173га 
кадастровим номером 3220885001:02:005:0116 по вул. Бориспільська, в селі 
Мартусівка. За результатами розгляду проекту, керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями Земельного 
кодексу України, члени комісії 
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вирішили: 1.Рекомендувати раді затвердити гр. Алексєєвій Ії Віталіївні 
проект землеустрою та передати земельну ділянку у власність.  

Голосували: "За" – 4 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 

9. По дев’ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Верби Людмили Костянтинівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,15га, в селі Мартусівка. Розглянувши доданы документи 
та враховуючи висловлювання та заперечення  присутніх депутатів на праві 
дорадчого голосу, та присутніх житетелів с.Мартусівка, члени комісії 

вирішили: 1.Залишити на доопрацювання заяву гр. Верби Людмили 
Костянтинівни. 

2. Запросит гр. Вербу Людмилу Костянтинівну на чергове 
засідання комісі  щодо вивчення та розгляду поданої нею заяви .  

Голосування: Не проводилось . 
 

10. По десятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Третяк Катерини Сергіївни про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки (пай) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розміром 1,0 в 
умовних кадастрових гектарах, розташованої на території Гірської сільської ради. 

Керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», положеннями Земельного кодексу України, Законом України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв)», члени комісії 

вирішили: 1.Рекомендувати раді надати дозвіл гр. Третяк Катерині 
Сергіївні на виготовлення технічної документації із землеустрою.  

Голосували: "За" – 4 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 

11. По одинадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виносяться заяви гр.Іванець Тетяни Леонідівни про 

надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського 
господарства, в селі Гора Гірської сільської ради. Вивчивши додані графічні 
матріали, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», положеннями Земельного кодексу України, члени комісії 

вирішили: 1.Рекомендувати раді відмовити гр.Іванець Тетяні Леонідівні у 
наданні дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність в селі Гора.  
Голосували: "За" – 4 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
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12. По дванадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Макарчук Вікторії Олександрівни 

про затверження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0367га 
кадастровим номером 3220885001:02:005:0117, по вулиці Бориспільська, в селі 
Мартусівка. За результатами розгляду проекту, керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями Земельного 
кодексу України, члени комісії 

вирішили: 1.Рекомендувати раді затвердити гр.Макарчук Вікторії 
Олександрівні проект землеустрою та передати земельну ділянку у власність.  

Голосували: "За" – 4 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 

13. Різне: 
На ознайомлення комісії, громадянкою Поминальною Ганною 

Михайлівною, подано заяву щодо неможливості реєстрації в Держгеокадастрі 
земельної ділянки в селі Мартусівка, члени комісії взяли до уваги звернення 
гр.Поминальної Г.М.  

 
 
 

 

Голова комісії                                    Т.В. Бідненко 

Заступник голови комісії                                                                    М.В. Шевченко 

Секретар комісії                                             С.О. Давидок 


