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ПРОТОКОЛ № 12 
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                                                                     14.06.2021року            
 
 
Голова засідання: Бідненко Т.В. 
Присутні члени комісії: Давидок С.О., Безпала В.А., Шевченко М.В. 
Відсутні члени комісії:  
Запрошені: гр. Олійник О.В., гр.Медведєв Д. Ю., гр. Донченко О.О.         
Присутні: Мамедов Раміль Алі Огли, Петрашенко Т.В., Шершень Л.Ф., Нерубайська І.М. 
- депутати Гірської сільської ради 
 
СЛУХАЛИ:          Про затвердження порядку денного. 
ВИСТУПИЛИ:    Бідненко Т.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Повторно розгляд проекту землеустрою гр. Донченко Олени Олегівни 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. 
 
2. Повторно розгляд проектів землеустрою гр. Олійник Оксани Валеріївни, 
гр.Медведєва Дмитра Юрійовича щодо відведення земельних ділянок цільове 
призначення яких змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства 
на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд кадастровим номером 3220883200:02:001:0027, 3220883200:02:001:0026  в селі 
Гора. 
 
3. Повторно розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва і обслуговування житлового будинку у власність громадян: 
 
Белозьорової Ольги Генадіївни  0,13 28.12.09 Затишне Франка 14 19.04.2021 

Назаренку Валентину ІВановичу  0,1247 28.12.09 Затишне Березнева 1 19.04.2021 

Головасі Аллі Петрівні  0,1237 28.12.09 Затишне Сошячна 13 19.04.2021 

Григоренку Сергію Михайловичу  0,1218 28.12.09 Затишне Яблунева 11 19.04.2021 

Жоміру Юрію Володимировичу  0,0687 28.12.09 Затишне Франка 2 19.04.2021 

Столяровій Катерині Юріївні  0,1281 28.12.09 Затишне Березнева 14 19.04.2021 

Плужник Валентині Анатоліївні  0,13 28.12.09 Затишне Франка 10 19.04.2021 
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Кияшку Олександру Олександровичу  0,1237 28.12.09 Затишне Сонячна 3 19.04.2021 

Мельник Тетяни Володимирівни  0,1186 28.12.09 Затишне Квітнева44 18.05.2021 

Падалки Валентина Володимировича 0,1247 28.12.09 Затишне Березнева 15 18.05.2021 

Кратюка Миколи Володимировича  0,127 26.12.12 Затишне Липнева 25 18.05.2021 
 
4. Про розгляд заяви гр.Мойсеєнко Ольги Євгеніївни про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки площею 0,25га 
кадастровим номером 3220886203:03:003:0107 по вул.Польова 16, в с.Затишне. 
 
5. Про розгляд заяви гр.Голубничого Вячеслава Петровича про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
площею 0,1328га кадастровим номером 3220883201:01:006:0125 по вул.Мічуріна 42, в 
с.Гора. 
 
6. Про розгляд заяви гр.Цуркан Людмили Борисівни про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки площею 0,0803га 
кадастровим номером 3220883201:01:005:0182 по вул.Басюли 4, в с.Гора. 
 
7. Про розгляд заяви гр.Єременок Андрія Сергійовича про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0140га 
кадастровим номером 3220885001:02:003:0168 по вул.Зелена 8, в с.Мартусівка. 
 
8. Про розгляд заяви гр.Стрижов Іллі Сергійовича про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове признчення якої змінюється з 
земель для ведення індивідуального садівництва на землі для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівелль і споруд, по вул. Столична 5,  
с.Ревне масив Північний. 
 
9. Про розгляд заяви гр.Козири Марини Олександрівни щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
площею 0,04га по вул. Польова с.Затишне. 
 
10. Про розгляд заяви гр.Кириленко Лідії Захарівни щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
площею 0,12га по вул. Бориспільська , с.Мартусівка. 
 
11. Про розгляд заяви гр. Помазан Людмили Володимирівни про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення із 
земель для  ведення особистого селянського господарства на землі для розміщення та 
експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості кадастровий номер 3220885001:02:001:0652 
площею 0,2890га по вул.Мойсеєва в с.Мартусівка. 
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12. Про надання дозволу ТОВ «Словянка Клаб» на розробку проекту землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 1,1674га 
кадастровим номером 3220885001:02:003:0130 по вул.Заводська с.Мартусівка. 
 
13. Про розгляд заяви гр.Рогової Наталії Владиславівни про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною  площею 0,0027га по 
провулку Кооперативий 4, в селі Гора 
 
14. Про розгляд клопотання гр.Колісниченко Галини Андріївни про надання дозволу на 
розробку технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) в 
натурі (на місцевості) меж земельної  ділянки (пай) для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва розміром 1,00 в умовних кадастрових гектарах, розташованої в 
межах Гірської сільської ради 
 
15. Про розгляд клопотання гр.Томсон Оксани Михайлівни про надання дозволу на 
розробку технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) в 
натурі (на місцевості) меж земельної  ділянки (пай) для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва розміром 1,00 в умовних кадастрових гектарах, розташованої в 
межах Гірської сільської ради 
 
16. Про розгляд клопотання гр. Гарманової Валентини Олександрівни про надання 
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (віднов-
лення) в натурі (на місцевості) меж земельної  ділянки (пай) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва розміром 1,00 в умовних кадастрових гектарах, 
розташованої в межах Гірської сільської ради 
 
17. Про розгляд клопотання гр.Кулаковського Олександра Олеговича  про надання 
дозволу на розробку  проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку орієнтовною площею 
0,15га по вул.Вишнева, село Гора 
ВИРІШИЛИ:       Погодити запропонований порядок денний. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –  4, "проти" –       , "утрималися" –  . 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
СЛУХАЛИ:          Про затвердження змін до порядку денного. 
ВИСТУПИЛИ:    Безпала В.А. 
 

ЗМІНИ ДО ПОРЯДОКУ ДЕННОГО 
 

18. Розгляд заяви про поновлення рішення гр. Підгорного С.В. про надання дозволу на 
розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва площею 0,1237га повул.Сонячна 15 в с.Затишне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
19. Розгляд клопотання гр. Михайлуци Юрія Анатолійовича про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
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будівництва житлового будинку орієнтовною площею 0,25га, як учаснику бойових дій в 
селі Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
ВИРІШИЛИ:       Погодити запропонований порядокуденний із змінами. 
ГОЛОСУВАЛИ: "За" –  4, "проти" –       , "утрималися" –  . 
 
 
************************************************************************ 
 
1. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії повторно виноситься проект землеустрою гр. Донченко Олени 
Олегівни 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 
вирішили: рекомендувати затвердити проект.  
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
2.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії повторно виносяться проекти землеустрою гр. Олійник Оксани 
Валеріївни, гр.Медведєва Дмитра Юрійовича щодо відведення земельних ділянок цільове 
призначення яких змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства 
на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд кадастровим номером 3220883200:02:001:0027, 3220883200:02:001:0026  в селі 
Гора. 
вирішили: рекомендувати затвердити проект. 
Голосували: "За" – 3   , "проти" –  0   , "утрималися" – 1 . 
 
3.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії повторно виносяться проекти землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність громадян: 
 
Белозьорової Ольги Генадіївни  0,13 28.12.09 Затишне Франка 14 19.04.2021 

Назаренку Валентину ІВановичу  0,1247 28.12.09 Затишне Березнева 1 19.04.2021 

Головасі Аллі Петрівні  0,1237 28.12.09 Затишне Сошячна 13 19.04.2021 

Григоренку Сергію Михайловичу  0,1218 28.12.09 Затишне Яблунева 11 19.04.2021 

Жоміру Юрію Володимировичу  0,0687 28.12.09 Затишне Франка 2 19.04.2021 

Столяровій Катерині Юріївні  0,1281 28.12.09 Затишне Березнева 14 19.04.2021 

Плужник Валентині Анатоліївні  0,13 28.12.09 Затишне Франка 10 19.04.2021 

Кияшку Олександру Олександровичу  0,1237 28.12.09 Затишне Сонячна 3 19.04.2021 

Мельник Тетяни Володимирівни  0,1186 28.12.09 Затишне Квітнева44 18.05.2021 

Падалки Валентина Володимировича 0,1247 28.12.09 Затишне Березнева 15 18.05.2021 

Кратюка Миколи Володимировича  0,127 26.12.12 Затишне Липнева 25 18.05.2021 
 
вирішили: рекомендувати затвердити проекти. 
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
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4.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Мойсеєнко Ольги Євгеніївни про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
площею 0,25га кадастровим номером 3220886203:03:003:0107 по вул.Польова 16, в 
с.Затишне 
вирішили: рекомендувати затвердити технічну документацію. 
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
5.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Голубничого Вячеслава Петровича про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки площею 0,1328га кадастровим номером 3220883201:01:006:0125 по вул.Мічуріна 
42, в с.Гора. 
вирішили: рекомендувати затвердити технічну документацію. 
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
6.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Цуркан Людмили Борисівни про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
площею 0,0803га кадастровим номером 3220883201:01:005:0182 по вул.Басюли 4, в с.Гора. 
вирішили: рекомендувати затвердити технічну документацію. 
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
7.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Єременок Андрія Сергійовича про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0140га 
кадастровим номером 3220885001:02:003:0168 по вул.Зелена 8, в с.Мартусівка. 
вирішили: рекомендувати затвердити проект. 
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
8.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Стрижова Іллі Сергійовича про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове признчення якої 
змінюється з земель для ведення індивідуального садівництва на землі для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівелль і споруд, по вул. Столична 5,  
с.Ревне масив Північний. 
вирішили: рекомендувати затвердити проект. 
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
9.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Козири Марини Олександрівни щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,04га по вул. Польова с.Затишне. 
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вирішили: рекомендувати відмовити гр.Козирі М.О. у наданні дозволу, в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування земельної ділянки містобудівній документації 
с.Затишне.                          Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
10.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Кириленко Лідії Захарівни щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,12га по вул. Бориспільська , с.Мартусівка. 
вирішили: рекомендувати відмовити гр. Кириленко Л.З. у наданні дозволу, в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування земельної ділянки містобудівній документації 
с.Мартусівка.                          
 Голосували: "За" – 3   , "проти" –  0   , "утрималися" – 1 . 
 
11.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Помазан Людмили Володимирівни про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 
цільового призначення із земель для  ведення особистого селянського господарства на 
землі для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості кадастровий номер 
3220885001:02:001:0652 площею 0,2890га по вул.Мойсеєва в с.Мартусівка. 
вирішили: рекомендувати відмовити у наданні дозволу, в зв’язку з невідповідністю місця 
розташування земельної ділянки містобудівній документації с.Мартусівка.                          
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
12.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява ТОВ «Словянка Клаб» про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 
загальною площею 1,1674га кадастровим номером 3220885001:02:003:0130 по 
вул.Заводська с.Мартусівка 
вирішили: рекомендувати надати дозвіл.                          
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
13.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Рогової Наталії Владиславівни про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною  площею 0,0027га по 
провулку Кооперативий 4, в селі Гора 
вирішили: рекомендувати надати дозвіл.                          
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
14.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 (віднов-
лення) в натурі (на місцевості) меж земельної  ділянки (пай) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва розміром 1,00 в умовних кадастрових гектарах, 
розташованої в межах Гірської сільської ради 
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вирішили: рекомендувати надати дозвіл.                          
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
 
15.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Томсон Оксани Михайлівни про надання дозволу 
на розробку технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) в 
натурі (на місцевості) меж земельної  ділянки (пай) для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва розміром 1,00 в умовних кадастрових гектарах, розташованої в 
межах Гірської сільської ради 
вирішили: рекомендувати надати дозвіл.                          
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
16.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Гарманової Валентини Олександрівни про 
надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  щодо встановлення 
(відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної  ділянки (пай) для ведення товарно-
го сільськогосподарського виробництва розміром 1,00 в умовних кадастрових гектарах, 
розташованої в межах Гірської сільської ради 
вирішили: рекомендувати надати дозвіл.                          
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
17.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Кулаковського Олександра Олеговича  про надання 
дозволу на розробку  проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку орієнтовною площею 
0,15га по вул.Вишнева, село Гора 
вирішили: рекомендувати відмовити у наданні дозвілу, в зв’язку з тим, що вказана на 
графічному матеріалі земельна ділянка відведена у власність іншому громадянину.                          
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
18.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Підгорного С.В. про поновлення рішення щодо 
надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва площею 0,1237га повул.Сонячна 15 в с.Затишне 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
вирішили: залишити на доопрацювання. Надати рішення Ревненської сільської ради 
щодо першочергового відведення цієї земельної ділянки гр. Коломієць Т.М. з подальшою 
відмової в користуванні ділянкою на користь гр. Підгорного С.В.                          
Голосували: "За" – 4   , "проти" –  0   , "утрималися" – 0 . 
 
19.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Михайлуци Юрія Анатолійовича про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва житлового будинку орієнтовною площею 0,25га, як учаснику бойових дій 
в селі Мартусівка 
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вирішили: рекомендувати відмовити у наданні дозволу, в зв’язку з невідповідністю місця 
розташування земельної ділянки містобудівній документації с.Мартусівка.                          
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 


