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ПРОТОКОЛ № 10 
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                                                                                   19.04.2021року            
 
 
Голова засідання: Бідненко Т.В. 
Присутні члени комісії: Давидок С.О., Безпала В.А., Шевченко М.В. 
Відсутні члени комісії:  
Запрошені:                      
Присутні: депутати Гірської сільської ради 
 
СЛУХАЛИ:          Про затвердження порядку денного. 
ВИСТУПИЛИ:    Бідненко Т.В. 
ВИРІШИЛИ:       Погодити запропонований порядок денний. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –  4, "проти" –       , "утрималися" –  . 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
1. Про межовий спір гр. Овчиннікова Дмитра Стапановича по вул.Басейна в селі 
Гора Гірської сільської ради.  
 
2. Про надання дозволу гр. Колісниченко Галині Андріївні на розробку технічної 
документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки (паю) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва розміром 1,0 в умовних кадастрових гектарах, 
розташованої в межах Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 
 
3. Про затвердження гр. Олійник Оксані Валеріївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність цільове призначення якої змінюється з 
земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,9471га кадастровим номером 3220883200:02:001:0027, в селі Гора Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області. 
 
4. Про затвердження гр. Медведєву Дмитру Юрійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність цільове призначення якої змінюється з 
земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,9446га кадастровим номером 3220883200:02:001:0026, в селі Гора Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області. 
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5. Про затвердження гр. Науменку Івану Павловичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0866га кадастровим 
номером 3220883201:01:016:0265, по вул.Польова 24, село Гора Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області. 
 
6. Про затвердження гр. Черниш Яні Григорівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000га кадастровим 
номером 3220885001:02:001:0800, по вул.Південна 5, село Мартусівка Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
7. Про затвердження гр. Дуднику Івану Олексійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0917га кадастровим 
номером 3220885001:02:001:0796, по пров.Пасічний 1-А, село Мартусівка Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
8. Про затвердження гр. Рудому Євгену Анатолійовичу технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,2000га кадастровим номером 3220886201:01:002:0037, 
селі Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
9. Про затвердження гр. Петренку Олегу Олексійовичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення з земель для 
індивідуального садівництва на землі для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,12га кадастровим номером 
3220886200:05:002:0191, по вул. Столична 23, село Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
 
10. Про затвердження гр. Скляр Івану Павловичу технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1471га з кадастровим номером 3220886201:01:011:0397, 
по вул.Соборна 61, село Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
 
11. Про затвердження гр. Книженко Олені Григорівні технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,2500га з кадастровим номером 3220886201:01:003:0043, 
по вул.Соборна 11, село Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
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12. Про затвердження гр. Бондаренко Нелі Григорівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1836га з кадастровим 
номером 3220886201:01:008:0057, по вул.Шевченка 36, село Ревне Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області. 
 
13. Про затвердження гр. Яхній Валентині Василівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1319га з кадастровим 
номером 3220886201:01:008:0058, по вул.Шевченка 36-А, село Ревне Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
14. Про затвердження гр. Коломієць Надії Іванівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0802га з кадастровим 
номером 3220886201:01:011:0388, по вул.Чубинського 46, село Ревне Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
15. Про відмову у наданні дозволу гр. Неділько Марії Василівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку в селі Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської облаті. 
 
16. Про відмову у наданні дозволу гр. Антіпіну Олександру Юрійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку по вул.Л.Українки  в селі Гора 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
17. Про відмову у наданні дозволу гр. Іванець Тетяні Леонідівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку чи для ведення особистого селянського 
господарства в селі Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
 
18. Про відмову у наданні дозволу гр. Старченку Павлу Івановичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку будинку чи для ведення особистого селянського 
господарства в селі Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 
 
19. Про затвердження гр. Кучерявій Наталії Василівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1291га з кадастровим 
номером 3220886201:01:011:0366, по вул.Лісова 20, село Ревне Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області. 
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20. Про надання гр. Грицкевичу Петру Івановичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства орієнтовною площею 0,01га по вул.Мойсеєва 7, в 
с.Мартусівка.  
 
21. Про затвердження гр. Донченко Олені Олегівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0400га кадастровим номером 3220883201:01:014:0160, по 
вул.Квітнева село Гора Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 
 
22. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в селі Ревне громадянам: 

4. Чепурко Ніні Петрівні – 0,15га (3220886201:01:011:0400) 
5. ВовкОлександриВолодимирівни – 0,0550га (3220886201:01:002:0216) 
6. Гончар Юлії Олександрівни – 0,1364га (3220886201:01:011:0380) 
7. Швидавченко Олена Володимирівна – 0,0689га (3220886201:01:011:0384) 
8. Захарчука Віталія Петровича – 0,1504га, (3220886201:01:011:0399) 
9. Головаха-Котул Катерина Василівна – 0,07га (3220886201:01:002:0212) 
10. Хоменко Наталія Володимирівна – 0,1245га (3220886201:01:011:0388) 
11. Козика Олександра Ігоровича – 0,15га (3220886201:01:011:0395) 
12. Кондрушиної Юлії Олесіївни – 0,1357га (3220886201:01:011:0407) 

 
23. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів в селі Ревне громадянам: 

1. Морозюк Ольги Володимирівни – 0,0042га (3220886201:01:002:0211) 
2. Міненка Сергія Олексійовича – 0,0038га (3220886201:01:002:0222) 
3. Фаткулліної Лариси Маратівни – 0,0028га (3220886201:01:002:0220) 
4. Косовця Сергія Олександровича – 0,0026га  

 
24. Про поновлення рішення Ревненської сільської ради гр. Місюкевичу Віталію 
Вікторовичу про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів в селі Ревне. 
 
25. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства в селі Ревне громадянам: 

1. Гойку Андрію Миколайовичу – 0,1501га (3220886201:01:011:0402) 
2. Коломійцю Григорію Пилиповичу – 0,10га (3220886201:01:011:0381) 
3. Головасі Аллі Петрівні  – 0,10га (3220886201:01:011:0389) 
4. Морозюк Любов Антонівні – 0,10га (3220886201:01:011:0372) 
5. Тименко Надії Андріївні – 0,10га (3220886201:01:011:0396) 
6. Крикуну Євгенію Петровичу – 0,06га (3220886201:01:011:0375) 
7. Чмуту Дмитру Петровичу – 0,10га (3220886201:01:011:0374) 
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8. Захарочкіну Ігору Віталійовичу- 0,10га (3220886201:01:011:0365) 
9. Бондаренку Артему Миколайовичу – 0,10га (3220886201:01:011:0405) 
10. Іванчук Наталії Миколаївні - 0,10га (3220886201:01:011:0398) 
11. Одайному Віктору Петровичу - 0,0996га (3220886201:01:009:0118) 

 
26. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в селі Затишне громадянам: 

1. Терновому Миколі Івановичу – 0,1275га (3220886203:03:005:0391) 
2. Костюченко Наталії Володимирівні – 0,12га (3220886203:03:002:0098) 
3. Мандат Феліксу Михайловичу – 0,2058га (3220886203:03:005:0392) 
4. Шевцової Оксани Юріївни – 0,1231га (3220886203:03:005:0390) 
5. Белозьорової Ольги Генадіївни – 0,13га (3220886203:03:005:0405) 
6. Калиті Наталії Іванівні – 0,08га (3220886203:03:005:0376) 
7. Шалі Інні Володимирівні – 0,12га (3220886203:03:002:0101) 
8. Коломійцю Олександру Юрійовичу – 0,1281га (3220886203:03:005:0394) 
9. Назаренку Валентину ІВановичу – 0,1247га (3220886203:03:005:0372) 
10. Головасі Аллі Петрівні – 0,1237га (3220886203:03:005:0403) 
11. Кубраку Станіславу Романовичу – 0,0880га (3220886200:06:001:0413) 
12. Григоренку Сергію Михайловичу – 0,1281га (3220886203:03:005: 0369) 
13. Карацінській Олені Олександрівні – 0,0938га (3220886203:03:002: 0100) 
14. Сподіну Володимиру Миколайовичу – 0,10га (3220886203:03:005: 0410) 
15. Чмуту Дмитру Петровичу – 0,10га (3220886203:03:005: 0409) 
16. Жоміру Юрію Володимировичу – 0,0687 (3220886203:03:005: 0367) 
17. Столяровій Катерині Юріївні – 0,1281га (3220886203:03:005: 0364) 
18. Бадьорному Ростиславу Петровичу – 0,1281га (3220886203:03:005:0380) 
19. Плужник Валентині Анатоліївні – 0,13га (3220886203:03:005:0382) 
20. Кияшку Олександру Олександровичу – 0,1237га(3220886203:03:005:0378) 
21. Косовець Ярославі Анатоліївні – 0,09га (3220886203:03:005:0413) 
22. Мироненко Любов Іванівні – 0,903га (3220886203:03:001:0110) 
23. Горіну Михайлу ВІкторовичу – 0,1428га (3220886203:03:005:0399) 
24. Фарбуну Богдану Вікторовичу – 0,1247га (3220886203:03:005:0407) 
25. Жученко Сніжані Петрівні – 0,90га (3220886203:03:005:0411) 
26. Водолозкову Максиму Валерійовичу – 0,1231га (3220886203:03:005:0412) 

 
************************************************************************ 
1.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Овчиннікова Дмитра Стапановича про 
межовий спір по вул.Басейна в селі Гора Гірської сільської ради.  
вирішили: 1.Здійснити комісійний виїзд на місцевість, зафіксувати порушення 
складенням Акту обстеження земельної ділянки. 
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
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2.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Колісниченко Галини Андріївни про надання 
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки (паю). 
вирішили: 1.Залишити на доопрацювання. Рекомендувати громадянці подати 
завірену копію Сертифікату. 
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
3.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Олійник Оксани Валеріївни про 
затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки (паю), в селі Гора  
вирішили: 1.Залишити на доопрацювання.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
4.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Медведєва Дмитра Юрійовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки (паю), в селі Гора  
вирішили: 1.Залишити на доопрацювання.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
5.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Науменка Івана Павловича про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва, 
в селі Гора  
вирішили: Рекомендувати раді затвердитиподаний проект.  
Голосували: "За" – 0   , "проти" –  0   , "утрималися" – 4 . 
 
6.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Черниш Яни Григорівни про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва, 
в селі Мартусівка  
вирішили: Залишити на доопрацювання. Рекомендувати привести проект у 
відповідність земельному законодавству.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
7.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Дудника Івана Олексійовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва, в селі Мартусівка  
вирішили: Залишити на доопрацювання. Рекомендувати привести проект у 
відповідність земельному законодавству.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
8.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
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На розгляд комісії виноситься заява гр. Рудого Євгена Анатолійовича про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в с.Ревне. 
вирішили: Рекомендувати раді затвердити проект.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
9. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Петренка Олега Олексійовича про 
затвердження  проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки в с.Ревне. 
вирішили: Рекомендувати раді затвердити проект.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
10. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Скляра Івана Павловича про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в с.Ревне. 
вирішили: Рекомендувати раді затвердити проект.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
11. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Книженко Олени Григорівни про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в с.Ревне. 
вирішили: Рекомендувати раді затвердити проект.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
12. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Бондаренко Нелі Григорівні про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
в с.Ревне. 
вирішили: Рекомендувати раді затвердити проект.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
13. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Яхній Валентини Василівни про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва в с.Ревне. 
вирішили: Рекомендувати раді затвердити проект.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
14. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Коломієць Надії Іванівні про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
в с.Ревне. 
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вирішили: Залишити на доопрацювання. Рекомендувати привести проект у 
відповідність земельному законодавству.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
15. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Неділько Марії Василівні про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва в с.Ревне. Вивчивши додані картографічні матеріали 
вирішили: Рекомендувати раді відмовити у наданні дозволу, в зв’язку з відведенням 
зазначених ділянок у власність іншим громадянам.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
16. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Антіпіна Олександра Юрійовича про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва в с.Гора. Вивчивши додані картографічні матеріали 
вирішили: Рекомендувати раді відмовити у наданні дозволу, в зв’язку з відведенням 
зазначеної ділянки  у власність іншим громадянам.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
17. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Іванець Тетяни Леонідівни про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва, або ведення особистого селянського господарства, 
садівництва в с.Мартусівка. Вивчивши додані картографічні матеріали 
вирішили: Рекомендувати раді відмовити у наданні дозволу, в зв’язку з відведенням 
зазначених ділянок у власність іншим громадянам.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
18. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Старченка Павла Івановича про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва в с.Ревне. Вивчивши додані картографічні матеріали 
вирішили: Рекомендувати раді відмовити у наданні дозволу, в зв’язку з відведенням 
зазначених ділянок у власність іншим громадянам.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
19. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Кучерявої Наталії Василівни про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва в с.Ревне. 
вирішили: Залишити на доопрацювання. Рекомендувати привести проект у 
відповідність земельному законодавству.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
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20. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Грицкевича Петра Івановича про надання 
дозвілу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства в с.Мартусівка. 
вирішили: Рекомендувати раді надати дозвіл на розроблення проекту.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
21. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Донченко Олени Олегівни про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства в с.Гора. 
вирішили: Залишити на доопрацювання. Рекомендувати привести проект у 
відповідність земельному законодавству.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
22. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заяви про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Ревне громадянам: 

1. Чепурко Ніні Петрівні – 0,15га (3220886201:01:011:0400) 
2. ВовкОлександриВолодимирівни – 0,0550га (3220886201:01:002:0216) 
3. Гончар Юлії Олександрівни – 0,1364га (3220886201:01:011:0380) 
4.Швидавченко Олена Володимирівна – 0,0689га (3220886201:01:011:0384) 
5.Захарчука Віталія Петровича – 0,1504га, (3220886201:01:011:0399) 
6.Головаха-Котул Катерина Василівна – 0,07га (3220886201:01:002:0212) 
7.Хоменко Наталія Володимирівна – 0,1245га (3220886201:01:011:0388) 
8.Козика Олександра Ігоровича – 0,15га (3220886201:01:011:0395) 
9.Кондрушиної Юлії Олесіївни – 0,1357га (3220886201:01:011:0407) 

вирішили: Залишити на доопрацювання. Рекомендувати привести проекти у 
відповідність земельному законодавству.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
 
23. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заяви про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів в 
селі Ревне громадянам: 

1.Морозюк Ольги Володимирівни – 0,0042га (3220886201:01:002:0211) 
2.Міненка Сергія Олексійовича – 0,0038га (3220886201:01:002:0222) 
3.Фаткулліної Лариси Маратівни – 0,0028га (3220886201:01:002:0220) 
4.Косовця Сергія Олександровича – 0,0026га  

вирішили: Залишити на доопрацювання. Рекомендувати привести проекти у 
відповідність земельному законодавству.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
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24. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Місюкевича Віталія Вікторовича про 
поновлення рішення Ревненської сільської ради про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуальних гаражів в селі Ревне. 
вирішили: Залишити на доопрацювання заяву громадянина.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
25. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заяви про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства в селі Ревне громадянам: 

1. Гойку Андрію Миколайовичу – 0,1501га (3220886201:01:011:0402) 
2. Коломійцю Григорію Пилиповичу – 0,10га (3220886201:01:011:0381) 
3. Головасі Аллі Петрівні  – 0,10га (3220886201:01:011:0389) 
4. Морозюк Любов Антонівні – 0,10га (3220886201:01:011:0372) 
5. Тименко Надії Андріївні – 0,10га (3220886201:01:011:0396) 
6. Крикуну Євгенію Петровичу – 0,06га (3220886201:01:011:0375) 
7. Чмуту Дмитру Петровичу – 0,10га (3220886201:01:011:0374) 
8. Захарочкіну Ігору Віталійовичу- 0,10га (3220886201:01:011:0365) 
9. Бондаренку Артему Миколайовичу – 0,10га (3220886201:01:011:0405) 
10. Іванчук Наталії Миколаївні - 0,10га (3220886201:01:011:0398) 
11. Одайному Віктору Петровичу - 0,0996га (3220886201:01:009:0118) 

вирішили: Залишити на доопрацювання. Рекомендувати привести проекти у 
відповідність земельному законодавству.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
26. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заяви про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Затишне громадянам: 

1. Терновому Миколі Івановичу – 0,1275га (3220886203:03:005:0391) 
2. Костюченко Наталії Володимирівні – 0,12га (3220886203:03:002:0098) 
3. Мандат Феліксу Михайловичу – 0,2058га (3220886203:03:005:0392) 
4. Шевцової Оксани Юріївни – 0,1231га (3220886203:03:005:0390) 
5. Белозьорової Ольги Генадіївни – 0,13га (3220886203:03:005:0405) 
6. Калиті Наталії Іванівні – 0,08га (3220886203:03:005:0376) 
7. Шалі Інні Володимирівні – 0,12га (3220886203:03:002:0101) 
8. Коломійцю Олександру Юрійовичу – 0,1281га (3220886203:03:005:0394) 
9. Назаренку Валентину ІВановичу – 0,1247га (3220886203:03:005:0372) 
10. Головасі Аллі Петрівні – 0,1237га (3220886203:03:005:0403) 
11. Кубраку Станіславу Романовичу – 0,0880га (3220886200:06:001:0413) 
12. Григоренку Сергію Михайловичу – 0,1281га (3220886203:03:005: 0369) 
13. Карацінській Олені Олександрівні – 0,0938га (3220886203:03:002: 0100) 
14. Сподіну Володимиру Миколайовичу – 0,10га (3220886203:03:005: 0410) 
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15. Чмуту Дмитру Петровичу – 0,10га (3220886203:03:005: 0409) 
16. Жоміру Юрію Володимировичу – 0,0687 (3220886203:03:005: 0367) 
17. Столяровій Катерині Юріївні – 0,1281га (3220886203:03:005: 0364) 
18. Бадьорному Ростиславу Петровичу – 0,1281га (3220886203:03:005:0380) 
19. Плужник Валентині Анатоліївні – 0,13га (3220886203:03:005:0382) 
20. Кияшку Олександру Олександровичу – 0,1237га(3220886203:03:005:0378) 
21. Косовець Ярославі Анатоліївні – 0,09га (3220886203:03:005:0413) 
22. Мироненко Любов Іванівні – 0,903га (3220886203:03:001:0110) 
23. Горіну Михайлу ВІкторовичу – 0,1428га (3220886203:03:005:0399) 
24. Фарбуну Богдану Вікторовичу – 0,1247га (3220886203:03:005:0407) 
25. Жученко Сніжані Петрівні – 0,90га (3220886203:03:005:0411) 
26. Водолозкову Максиму Валерійовичу – 0,1231га (3220886203:03:005:0412) 

вирішили: Залишити на доопрацювання. Рекомендувати привести проекти у 
відповідність земельному законодавству.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
 
 
 
 
Голова комісії                                    Т.В. Бідненко 

Заступник голови                                                                                 М.В. Шевченко 

Секретар комісії                                                                                   С.А.Давидок 

Члени комісії                                                                                         В.А. Безпала 


