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ПРОТОКОЛ № 8 
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                                                                                   15.03.2021року            
 
 
Голова засідання: Бідненко Т.В. 
Присутні члени комісії: Шевченко М.В., Безпала В.А. 
Відсутні члени комісії: Давидок С.О. 
Запрошені:                      
Присутні: Нерубайська І.М., Тютюн Я.І., Карасевич О.В., Мамедов Р.А. – депутати 
Гірської сільської ради 
 
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного. 
ВИСТУПИЛИ: Бідненко Т.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити запропонований порядок денний. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –  3  , "проти" –  0    , "утрималися" – 0    . 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про надання дозволу Гірській сільській раді  Бориспільського району Київської 
області на  розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власності в селі  Мартусівка Гірської сільської ради. 
 
2. Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, землі 
загального користування (історико-культурного призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 
для іншого історико-культурного призначення) розташованої по вулиці Лісова села 
Гора Бориспільського району Київської області. 
 
3. Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, землі 
загального користування (історико-культурного призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 
для іншого історико-культурного призначення) розташованої по вулиці Шкільна села 
Ревне Бориспільського району Київської області. 
 
4. Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, землі 
загального користування (історико-культурного призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 
для іншого історико-культурного призначення) розташованої по вулиці Миколи 
Кривенка села Ревне Бориспільського району Київської області. 
 
5. Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, землі 
загального користування (історико-культурного призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 
для іншого історико-культурного призначення) розташованої по провулку 
Котляревського села Мартусівка Бориспільського району Київської області. 
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6. Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, землі 
загального користування (історико-культурного призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 
для іншого історико-культурного призначення) розташованої в селі Затишне 
Бориспільського району Київської області. 
 
7. Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, землі 
загального користування (18.00, парки, зелені зони, сквери) розташованої по вулиці 
Шевченка, село Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 
 
8. Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, землі 
загального користування (18.00, парки, зелені зони, сквери) розташованої по вулиці 
Центральна, село Затишне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 
 
9. Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, землі 
загального користування (історико-культурного призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 
для іншого історико-культурного призначення) розташованої по вулиці Центральна 
села Затишне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
10. Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, землі 
загального користування (історико-культурного призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 
для іншого історико-культурного призначення) розташованої по вулиці Шкільна села 
Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
11. Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, землі 
громадської забудови (для будівництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій, згідно КВЦПЗ 03.04) розташованої по вулиці Шевченка 11, 
села Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
12. Про затвердження Гірській сільській раді Бориспільського району Київської 
області проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну 
власність Гірській сільській раді для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови (для розташування існуючого кладовища) площею 0,1983га 
кадастровим номером 3220883201:01:011:0123, по вулиці Мічуріна, село Гора 
Гірської сільської ради. 
 
13. Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі місцем розташування вулиця 
Центральна  село Гора Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 
 
 
14. Про розгляд заяви гр. Гіріна Валерія Івановича щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0473га кадастровим номером 3220883201:01:019:0154, місцем розташування село 
Гора Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
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15. Про розгляд заяви гр. Азізян Люби Барменівни щодо надання дозволу 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. 
 
16. Про надання дозволу гр. Ніколаєнко Ользі Михайлівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Гора 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
17. Про розгляд заяви гр. Опарієнко Ірини Анатоліївни щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,1039га, в селі 
Мартусівка Гірської сільської ради. 
 
18. Про розгляд заяви гр. Єременок Тетяни Миколаївни щодо внесення змін в 
рішення Мартусівської сільської ради щодо площі земельної ділянки, яка відводиться 
у власність  для особистого селянського господарства місцем розташування 
вул.Зелена село Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 
 
19. Про розгляд заяви гр. Новікова Юрія Анатолійовича щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,1000га в селі 
Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, як учаснику 
АТО.  
 
20. Про розгляд заяви гр. Саніна Артема Миколайовича щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовною площею 0,1000га в селі Затишне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області, як учаснику АТО.  
 
21. Про розгляд заяви гр. Киселевського Дмитра Миколайовича щодо надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд орієнтовною площею 0,25га місцем розташування в селі Гора 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, як учаснику АТО.  
 
22. Про розгляд заяви гр. Слюсаренко Олені Миколаївні щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства площею 2,000га на території Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
23. Про розгляд заяви гр. Лебедєвої Марини Павлівни щодо надання дозволу на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
особистого селянського господарства; садівництва; будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області. 
 
24. Про розгляд заяви гр. Лебедєвої Наталії Іванівни щодо надання дозволу на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
особистого селянського господарства; садівництва; будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею 0,15га на 
території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
25. Про розгляд заяви гр. Іванець Тетяни Леонідівни щодо надання дозволу на 
розробку  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства та будівництва і обслуговування 
житлового будинку в селі Гора Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
 
26. Про розгляд заяви гр. Михай Ніни Дмитрівни щодо надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
місцем розташування в селі Гора Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області.  
 
27. Про розгляд заяви гр. Поминальної Алли Олександрівни щодо затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,10га кадастровим номером 3220885001:02:001:0768, місцем розташування вулиця 
Райдужна 1, село Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
 
28. Про розгляд заяви гр. Лоя Максима Григоровича щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,20га, в селі 
Мартусівка Гірської сільської ради. 
 
29.Про розгляд заяви гр. Чабана Олександра Вікторовича щодо затвердження 
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 3220886200:05:002:0219, місцем розташування село Ревне 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
30. Про розгляд заяви гр. Тихоплав Лілії Миколаївни щодо затвердження 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 3220886200:05:002:0163, місцем розташування вул.Київська 51, 
село Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
31. Про розгляд заяви гр. Верби Людмили Костянтинівни щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
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ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,15га, в селі 
Мартусівка Гірської сільської ради. 
 
32. Про розгляд проекту землеустрою гр. Барона Ігоря Анатолійовича про 
погодження меж  земельної ділянки що відводиться у власність будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1465га, по вулиці Чубинського 31 в селі Ревне Гірської сільської ради. 
 
33. Про розгляд клопотання ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» щодо 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 5 земельних 
ділянок у користування на умовах оренди терміном на 49років для розміщення 
об’єктів передачі електричної енергії по вул.Лісова, в селі Гора Гірської сільської 
ради. 
 
34. Про розгляд заяви гр. Горбатенко Юлії Едуардівни щодо поновлення рішення 
сесії Ревненської сільської ради від 19.03.2020року №1104-53-VIII щодо надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 
0,10га, в селі Ревне Гірської сільської ради. 
 
35. Про розгляд заяви гр. Руденької Альони Миколаївни щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,2000га, в селі 
Ревне Гірської сільської ради. 
 
36. Про розгляд заяви гр. Савчук Алли Володимирівни щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,10га 
кадастровим номером 3220886203:03:005:0370, місцем розташування вулиця 
Квітнева 42, село Затишне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 
 
37. Про розгляд заяви гр. Бідненко Світлани Юріївни щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0969га кадастровим номером 
3220886201:01:011:0394, місцем розташування село Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
 
38. Про розгляд заяви гр. Донченко Олени Олегівни щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0400га кадастровим номером 
3220883201:01:014:0160, місцем розташування вул.Квітнева село Гора Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 
 
39. Про розгляд заяви гр. Куріленко Анастасії Олександрівни щодо затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0903га кадастровим номером 3220886203:03:001:0109, місцем розташування 
вулиця Солов’їна 53, село Затишне Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
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40. Про розгляд заяви гр. Федоренко Тетяни Іванівни щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1500га кадастровим номером 3220886201:01:011:0390, місцем розташування вулиця 
Лісова 48, село Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 
 
41. Про розгляд заяви гр. Сущенко Наталії Валеріївни щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1500га кадастровим номером 3220886203:03:005:0397, місцем розташування 
вулиця І.Франка 25, село Затишне Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
 
42. Про розгляд заяви гр. Крикуна Євгенія Петровича щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0600га кадастровим номером 
3220886201:01:011:0375, місцем розташування село Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
 
43. Про розгляд заяви гр. Бондар Галини Василівни щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1000га кадастровим номером 3220886203:03:004:0079, місцем розташування 
вулиця Центральна 14, село Затишне Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
 
44. Про розгляд заяви гр. Тихоплав Лілії Миколаївни щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для особистого 
селянського господарства площею 0,1000га кадастровим номером 
3220886201:01:011:0391, місцем розташування село Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
 
45. Про розгляд заяви гр. Тихоплав Анастасії Миколаївни щодо затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для особистого 
селянського господарства площею 0,1000га кадастровим номером 
3220886201:01:011:0393, місцем розташування село Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
 
46. Про розгляд заяви гр. Заєць Юрія Миколайовича щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для особистого 
селянського господарства площею 0,1000га кадастровим номером 
3220886201:01:011:0392, місцем розташування село Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
 
47. Про розгляд заяви гр. Слободзян Зоряни Семенівни щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0600га кадастровим номером 3220886203:03:005:0395, місцем розташування 
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вулиця Березнева 21, село Затишне Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
 
48. Про розгляд заяви гр. Шульги Сергія Анатолійовмча щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів площею 0,0027га кадастровим номером 
3220886201:01:002:0218, місцем розташування село Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
 
49. Про розгляд заяви гр. Шалі Інни Володимирівни щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів площею 0,0024га кадастровим номером 
3220886201:01:002:0217, місцем розташування село Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
 
50. Про розгляд заяви гр. Салазі Михайлу Володимировичу щодо затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів площею 0,0100га кадастровим номером 
3220886201:01:002:0219, місцем розташування село Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
 
51. Про розгляд заяви гр. Дерев’янко Анастасії Сергіївни щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0800га кадастровим номером 3220886203:03:005:0404, місцем розташування 
вулиця Зоряна 3, село Затишне Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
 
52. Про розгляд заяви гр. Коломієць Яни Михайлівни щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0687га кадастровим номером 3220886203:03:005:0400, місцем розташування 
вулиця І.Франка 4, село Затишне Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
 
53. Про розгляд заяви гр. Чабан Валерії Олександрівни щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1000га кадастровим номером 3220886203:03:005:0401, місцем розташування 
вулиця Озерна 8, село Затишне Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
 
54. Про розгляд заяви гр. Литовченко Юлії Владиславівни щодо затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1247га кадастровим номером 3220886203:03:005:0396, місцем розташування 
вулиця Сонячна 16, село Затишне Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
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55. Про розгляд заяви гр. Тюлюпи Валентини Олександрівни щодо затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для особистого 
селянського господарства площею 0,1000га кадастровим номером 
3220886201:01:011:0356, місцем розташування село Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
 
56. Про розгляд заяви гр. Головач Альони Сергіївни щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1157га кадастровим номером 3220886201:01:011:0382, місцем розташування вулиця 
Чубинського 5, село Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 
 
57. Про розгляд заяви гр. Тихоненка Івана Григоровича щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1000га кадастровим номером 3220885001:02:001:0797, місцем розташування 
пров.Пасічний 10, село Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
58.  Про розгляд депутатського звернення Мамедова Р.А. щодо самозахоплення ча-
стини проїзду в селі Ревне власником земельної ділянки площею 0,5га кадастровим 
номером 3220886200:05:002:0235 з цільовим призначенням 01.05 для індивідуально-
го садівництва, категорія земель - землі сільськогосподарського призначення 
 
 
*************************************************************************
** 
 
1.По першому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься пропозиція щодо надання дозволу Гірській 
сільській раді  Бориспільського району Київської області на  розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 
площею 3,0691га, кадастровим номером 3220885001:02:002:0241, та формування 
двох земельних ділянок: земельна ділянка орієнтовною площею 0,5000га та земельна 
ділянка орієнтовною площею 2,5691 га, по вулиці Дружби в селі  Мартусівка Гірської 
сільської ради, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», положеннями Земельного кодексу України, члени комісії 

вирішили: 1.Рекомендувати раді надати дозвіл Гірській сільській раді  на  
розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

Голосували: "За" – 3   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
2.По другому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься пропозиція про проведення інвентаризації 
земельної ділянки комунальної власності, землі загального користування (історико-
культурного призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного 
призначення) розташованої по вулиці Лісова села Гора Бориспільського району 
Київської області, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
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самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 122 Земельного кодексу України, члени 
комісії 

вирішили: 1.Рекомендувати раді надати дозвіл Гірській сільській раді 
провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності по вулиці Лісова 
села Гора . 

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

3. По третьому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься пропозиція провести інвентаризацію земельної 

ділянки комунальної власності, землі загального користування (історико-культурного 
призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої по вулиці Шкільна села Ревне, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями Земельного кодексу України, 
члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді надати дозвіл Гірській сільській раді 
провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності вулиці Шкільна 
села Ревне .  

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

4. По четвертому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься пропозиція провести інвентаризацію земельної 

ділянки комунальної власності, землі загального користування (історико-культурного 
призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої по вулиці Миколи Кривенка села Ревне, керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями Земельного кодексу 
України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді надати дозвіл Гірській сільській раді 
провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності по вулиці Миколи 
Кривенка села Ревне.  

Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
5. По п'ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься пропозиція провести інвентаризацію земельної 
ділянки комунальної власності, землі загального користування (історико-культурного 
призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої по провулку Котляревського села Мартусівка, керуючись п. 34 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями Земельного 
кодексу України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді надати дозвіл Гірській сільській раді 
провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності провулку 
Котляревського села Мартусівка. 

Голосували: "За" – 3 , "проти" –   0  , "утрималися" –  0  . 
 
6. По шостому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься пропозиція провести інвентаризацію земельної 
ділянки комунальної власності, землі загального користування (історико-культурного 
призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 



10 
 

розташованої в селі Затишне, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», положеннями Земельного кодексу України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді надати дозвіл Гірській сільській раді 
провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності розташованої в 
селі Затишне.  

Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
7. По сьомому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься пропозиція провести інвентаризацію земельної 
ділянки комунальної власності, землі загального користування (18.00, парки, зелені 
зони, сквери) розташованої по вулиці Шевченка, село Ревне, керуючись п. 34 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями Земельного 
кодексу України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді надати дозвіл Гірській сільській раді 
провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності вулиці Шевченка, 
село Ревне.  

Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
8. По восьмому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься пропозиція провести інвентаризацію земельної 
ділянки комунальної власності, землі загального користування (18.00, парки, зелені 
зони, сквери) розташованої по вулиці Центральна, село Затишне, керуючись п. 34 ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями 
Земельного кодексу України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді надати дозвіл Гірській сільській раді 
провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності вулиці 
Центральна, село Затишне.  

Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
9. По дев’ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься пропозиція провести інвентаризацію земельної 
ділянки комунальної власності, землі загального користування (історико-культурного 
призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої по вулиці Центральна села Затишне керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями Земельного кодексу 
України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді надати дозвіл Гірській сільській раді 
провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності по вулиці 
Центральна села Затишне.  

Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
10. По десятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься пропозиція провести інвентаризацію земельної 
ділянки комунальної власності, землі загального користування (історико-культурного 
призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
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розташованої по вулиці Шкільна села Ревне, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями Земельного кодексу України, 
члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді надати дозвіл Гірській сільській раді 
провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності по вулиці 
Шкільна села Ревне.  

Голосували: "За" – 3, "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
11. По одинадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виносяться пропозиція провести інвентаризацію земельної 
ділянки комунальної власності, землі громадської забудови (для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, згідно КВЦПЗ 03.04) 
розташованої по вулиці Шевченка 11, села Ревне, керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями Земельного кодексу 
України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді надати дозвіл Гірській сільській раді 
провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності по вулиці 
Шевченка 11, села Ревне.  
Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
12. По дванадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у комунальну власність Гірській сільській раді для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови (для розташування існуючого 
кладовища) площею 0,1983га кадастровим номером 3220883201:01:011:0123, по 
вулиці Мічуріна, село Гора, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», положеннями Земельного кодексу України, члени комісії 

вирішили: 1.Рекомендувати раді затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у комунальну власність Гірській сільській раді по 
вулиці Мічуріна, село Гора.  

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

13. По тринадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься пропозиція провести інвентаризацію земельної 

ділянки комунальної власності, Код згідно КВЦПЗ 03.07 для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Центральна села Гора, керуючись п. 34 ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положеннями 
Земельного кодексу України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді надати дозвіл Гірській сільській раді 
провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності вулиці 
Центральна села Гора.  

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

14. По чотирнадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Гіріна Валерія Івановича про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
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для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,0473га кадастровим номером 3220883201:01:019:0154, в селі Гора, 
керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законами України «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. Гіріну Валерію Івановичу 
проект землеустрою та передати земельну ділянку у власність.  

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

 
15. По п’ятнадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься клопотання гр.Азізян Люби Барменівни про 
надання дозволу на розробку 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 в межах Гірської сільської, керуючись п. 34 ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 
часток (паїв)», члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді надати  гр. Азізян Любі Барменівні дозвіл на 
розробку технічної документації із землеустрою .  

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

16. По шістнадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Ніколаєнко Ольги Михайлівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка),  площею 0,0786га (згідно кадастрового плану) по вулиці 
Мічуріна 17, село Гора, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді надати гр. Ніколаєнко Ользі Михайлівні дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.  

Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
17. По сімнадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр.Опарієнко Ірини Анатоліївни про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною  площею 
0,1040га в селі Мартусівка, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді надати гр.Опарієнко Ірині Анатоліївні дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.  

Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
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18. По вісімнадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Єременок Тетяни Миколаївни про 

внесення змін в підпункт 10 пункту 1 рішення Мартусівської сільської ради від 16 
серпня 2018року №287-24-V cкл., щодо розміру площі земельної ділянки, яка 
відводиться у власність для ведення особистого селянського господарства, з орієнтовної 
площі 0,0300га на остаточну площу 0,0503га (згідно доданого кадастрового плану); та в 
пункту 1 цього рішення щодо адреси розташування земельної ділянки, а саме;  вулиця 
Бориспільська село Мартусівка на вулицю Зелена 11-А село Мартусівка, керуючись п. 
34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом 
України, члени комісії 
вирішили: 1. Рекомендувати раді внести зміни в рішення Мартусівської сільської ради.  

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

19. По дев’ятнадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Новікова Юрія Анатолійовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
площею 0,1000га в селі Ревне, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді відмовити гр. Новікову Юрію Анатолійовичу 
у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність , у зв’язку з тим, що зазначені  на графічних матеріалах земельні 
ділянки є власністю інших громадян. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
20. По двадцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр.Саніна Артема Миколайовича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд орієнтовною площею 0,1000га в селі Затишне, 
керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним кодексом України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді відмовити гр. Саніну Артему Миколайовичу 
у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, у зв’язку з тим, що зазначені  на графічних матеріалах земельні 
ділянки відведені у власність інших громадян. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
 
 
21. По двадцять першому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. гр.Киселевського Дмитра 
Миколайовича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею 0,25га 
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місцем розташування в селі Гора, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді відмовити гр. Киселевському Дмитру 
Миколайовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, у зв’язку з невідповідністю вказаного бажаного місця 
розташування земельної ділянки містобудівній документації села Гора. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
22. По двадцять другому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься лист Київської обласної державної адміністрації 
щодо звернення на Урядову «гарячу лінію» гр.Слюсаренко Олени Миколаївни від 
03.03.2021року № СЛ-12178077, про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 2,000га на території Гірської сільської ради, 
керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним кодексом України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді відмовити гр. Слюсаренко Олені Миколаївні 
у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, у зв’язку з відсутністю на території Гірської сільської ради 
вільних (не наданих у користування) земельних ділянок зазначеним цільовим 
призначенням та площами. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
23. По двадцять третьому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр.Лебедєвої Марини Павлівни про 
надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних  
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства; садівництва; 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на території Гірської сільської ради, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді відмовити гр. Лебедєвій Марині Павлівні у 
наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність, у зв’язку з невідповідністю вимогам земельного законодавства 
доданих до заяви переліку документів. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
24. По двадцять четвертому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Лебедєвої Наталії Іванівни про надання 
дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства; садівництва; 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовною площею 0,15га на території Гірської сільської ради, керуючись п. 34 ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом 
України, члени комісії 
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вирішили: 1. Рекомендувати раді відмовити гр. Лебедєвій Наталії Іванівні у 
наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність, у зв’язку з невідповідністю вимогам земельного законодавства 
доданих до заяви переліку документів. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
25. По двадцять п’ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заяви гр. Іванець Тетяни Леонідівни про надання 
дозволу на розробку  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства та будівництва і 
обслуговування житлового будинк, розмірами відповідно статті 121 Земельного 
кодексу України в селі Гора, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді відмовити гр. Іванець Тетяні Леонідівні у 
наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність, у зв’язку з тим, що зазначені  на графічних матеріалах земельні 
ділянки є власністю інших громадян. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
26. По двадцять шостому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Михай Ніни Дмитрівни про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд місцем розташування в селі Гора, керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, 
члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді відмовити гр. Михай Ніні Дмитрівні у 
наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність, у зв’язку з невідповідністю вимогам земельного законодавства 
доданих до заяви переліку документів. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
27. По двадцять сьомому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Поминальної Алли Олександрівни про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,1000га кадастровим номером 3220885001:02:001:0768 місцем 
розташування вулиця Райдужна 1, село Мартусівка, керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, 
члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді відмовити гр.Поминальній Аллі 
Олександрівні у затвердженні проекту землеустрою, у зв’язку з тим, що зазначена 
земельна ділянка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно, є власністю іншого громадянина. 

 Голосували: "За" – 2 , "проти" – 1   , "утрималися" – 0 . 
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28. По двадцять восьмому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Лоя Максима Григоровича про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2000га в селі 
Мартусівка, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Земельним кодексом України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді відмовити гр. Лою Максиму Григоровичу у 
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, у зв’язку з не відповідністю місця розташування зазначеної 
земельної ділянки містобудівній документації села Мартусівка Гірської сільської 
ради. 

 Голосували: "За" – 2 , "проти" – 0   , "утрималися" – 1 . 
 
29. По двадцять дев’ямому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Чабана Олександра Вікторовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 
цільового призначення із земель для  індивідуального садівництва на землі для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
площею 0,1200га кадастровим номером 3220886200:05:002:0219, в селі Ревне, 
керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним кодексом України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді затвердити гр. Чабану Олександру 
Вікторовичу проект землеустрою та змінити цільове призначення земельної ділянки. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
 
 
30. По тридцятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Тихоплав Лілії Миколаївни про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 
цільового призначення із земель для  індивідуального садівництва на землі для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
площею 0,1200га кадастровим номером 3220886200:05:002:0163, в селі Ревне, 
керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним кодексом України, члени комісії 

вирішили: 1. Рекомендувати раді затвердити гр. Тихоплав Лілії Миколаївні 
проект землеустрою та змінити цільове призначення земельної ділянки. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
31. По тридцять першому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Верби Людмили Костянтинівни щодо 
надання дозволу 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, керуючись п. 34 ст. 26 
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Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом 
України, члени комісії 

вирішили: 1. Направити рекомендаційний лист гр. Вербі Людмилі 
Костянтинівні укласти договір сервітуту з одним з суміжних власників для 
можливості створення доступу (проїзду) до земельної ділянки. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
32. По тридцять другому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься проект землеустрою гр. Барона Ігоря Анатолійовича 
про погодження меж  земельної ділянки що відводиться у власність будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1465га, по вулиці Чубинського 31 в селі Ревне Гірської сільської ради. 

вирішили: 1. Направити рекомендаційний лист гр. Барону Ігорю 
Анатолійовичу про проведення робіт щодо встановлення в натурі та передачі 
межових знаків земельної ділянки. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
 
33. По тридцять третьому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься клопотання ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні 
електромережі» щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення 5 земельних ділянок у користування на умовах оренди терміном на 
49років для розміщення об’єктів передачі електричної енергії по вул.Лісова, в селі 
Гора Гірської сільської ради, враховуючи лист ДП «Бориспільський лісгосп». 

вирішили: 1. Направити рекомендаційний лист гр ПрАТ «ДТЕК Київські 
регіональні електромережі» щодо прокладення альтернативних шляхів розміщення 
об’єктів електроенергетики. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
 
34. По тридцять четвертому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Горбатенко Юлії Едуардівни щодо 
поновлення рішення сесії Ревненської сільської ради від 19.03.2020року №1104-53-
VIII щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,10га, в селі Ревне Гірської сільської ради. 

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву, в зв’язку з відсутністю 
графічних матеріалів. 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 
35. По тридцять п’ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Руденької Альони Миколаївни щодо 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
площею 0,2000га, в селі Ревне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву, здійснити комісійний 
виїзд на місцевість. 
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 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 . 
 

36. По тридцять шостому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Савчук Алли Володимирівни щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,10га кадастровим номером 3220886203:03:005:0370, місцем 
розташування вулиця Квітнева 42, село Затишне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

37. По тридцять сьомому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Бідненко Світлани Юріївни щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0969га кадастровим 
номером 3220886201:01:011:0394, місцем розташування село Ревне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

38. По тридцять восьмому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Донченко Олени Олегівни щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0400га кадастровим 
номером 3220883201:01:014:0160, місцем розташування вул.Квітнева село Гора  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву, здійснити комісійний 
виїзд на місцевість. 

 
 
39. По тридцять дев’ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Куріленко Анастасії Олександрівни 
щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0903га кадастровим номером 3220886203:03:001:0109, 
місцем розташування вулиця Солов’їна 53, село Затишне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

40. По сороковому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Федоренко Тетяни Іванівни щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,1500га кадастровим номером 3220886201:01:011:0390, місцем 
розташування вулиця Лісова 48, село Ревне  
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вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

41. По сорок першому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Сущенко Наталії Валеріївни щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,1500га кадастровим номером 3220886203:03:005:0397, місцем 
розташування вулиця І.Франка 25, село Затишне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

42. По сорок другому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Крикуна Євгенія Петровича щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0600га кадастровим 
номером 3220886201:01:011:0375, місцем розташування село Ревне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

43. По сорок третьому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Бондар Галини Василівни щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,1000га кадастровим номером 3220886203:03:004:0079, місцем 
розташування вулиця Центральна 14, село Затишне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

 Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 
44. По сорок четвертому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Тихоплав Лілії Миколаївни щодо 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для особистого селянського господарства площею 0,1000га кадастровим номером 
3220886201:01:011:0391, місцем розташування село Ревне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

45. По сорок п’ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Тихоплав Анастасії Миколаївни щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для особистого селянського господарства площею 0,1000га кадастровим номером 
3220886201:01:011:0393, місцем розташування село Ревне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 



20 
 

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

46. По сорок шостому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Заєць Юрія Миколайовича щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для особистого селянського господарства площею 0,1000га кадастровим номером 
3220886201:01:011:0392, місцем розташування село Ревне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

47. По сорок сьомому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Слободзян Зоряни Семенівни щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,0600га кадастровим номером 3220886203:03:005:0395, місцем 
розташування вулиця Березнева 21, село Затишне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

48. По сорок восьмому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Шульги Сергія Анатолійовмча щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0027га кадастровим номером 
3220886201:01:002:0218, місцем розташування село Ревне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

 
 
49. По сорок дев’ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Шалі Інни Володимирівни щодо 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0024га кадастровим номером 
3220886201:01:002:0217, місцем розташування село Ревне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

50. По п’ятдесятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Салаги Михайла Володимировича щодо 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0100га кадастровим номером 
3220886201:01:002:0219, місцем розташування село Ревне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 



21 
 

Голосували: "За" – 3 , "проти" – 0   , "утрималися" – 0 
 
51. По п’ятдесят першому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься заява гр. Дерев’янко Анастасії Сергіївни щодо 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,0800га кадастровим номером 3220886203:03:005:0404, місцем 
розташування вулиця Зоряна 3, село Затишне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву, здійснити комісійний 
виїзд на місцевість. 

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

52. По п’ятдесят другому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Коломієць Яни Михайлівни щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,0687га кадастровим номером 3220886203:03:005:0400, місцем 
розташування вулиця І.Франка 4, село Затишне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву  в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

53. По п’ятдесят третьому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Чабан Валерії Олександрівни щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,1000га кадастровим номером 3220886203:03:005:0401, місцем 
розташування вулиця Озерна 8, село Затишне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву  в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

54. По п’ятдесят четвертому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Литовченко Юлії Владиславівни щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,1247га кадастровим номером 3220886203:03:005:0396, місцем 
розташування вулиця Сонячна 16, село Затишне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву  в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

55. По п’ятдесят п’ятому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Тюлюпи Валентини Олександрівни 

щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для особистого селянського господарства площею 0,1000га кадастровим 
номером 3220886201:01:011:0356, місцем розташування село Ревне  
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вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву  в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

56. По п’ятдесят шостому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Головач Альони Сергіївни щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,1157га кадастровим номером 3220886201:01:011:0382, місцем 
розташування вулиця Чубинського 5, село Ревне  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву  в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

57. По п’ятдесят сьомому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Тихоненка Івана Григоровича щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1000га кадастровим номером 3220885001:02:001:0797, місцем розташування пров.Пасічний 10, 
село Мартусівка  

вирішили: 1. залишити на доопрацювання дану заяву  в зв’язку з 
невідповідністю проекту вимогам Закону України «Про землеустрій». 

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

58. По п’ятдесят восьмому питанню доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься депутатське звернення Мамедова Р.А. щодо са-

мозахоплення  невідомою особою частини проїзду в селі Ревне власником земельної 
ділянки площею 0,5га кадастровим номером 3220886200:05:002:0235 з цільовим 
призначенням 01.05 для індивідуального садівництва, категорія земель - землі 
сільськогосподарського призначення 
 вирішили: 1. Звернутись до архівного відділу Бориспільської РДА про 
надання копії документації із землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки та Акту погодження (встановлення) меж, та до Держгеокадастру України 
щодо надання роз’яснень та здійснення відповідних заходів реагування. 

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

 
 
 
Голова комісії                                    Т.В. Бідненко 

Заступник голови комісії                                                                    М.В. Шевченко 

Члени комісії                                                                                         В.А. Безпала 


