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ПРОТОКОЛ № 13 
засідання постійної комісії  

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

пам'яток, історичного середовища 
 

приміщення Ревнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  
(актова зала) 
с. Ревне, вул. Шкільна 24                                                                                              17.06.2021року            
 
 
Голова засідання: Бідненко Т.В. 
Присутні члени комісії: Давидок С.О., Безпала В.А., Шевченко М.В. 
Відсутні члени комісії:  
Запрошені:  
Присутні:  
 
СЛУХАЛИ:          Про затвердження порядку денного. 
ВИСТУПИЛИ:    Бідненко Т.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Розгляд проекту землеустрою гр. Шалі Інни Володимирівни щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1200га з кадастровим номером 
3220886203:03:002:0101 розташованої по вул.Світла 5, село Затишне Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області. 
 
2. Розгляд проекту землеустрою гр. Романенко Оксани Андріївни щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,0800га з кадастровим номером 
3220886203:03:005:0384 розташованої по вул.Зоряна 9, село Затишне. 
 
3. Розгляд проекту землеустрою гр. Слободзян Зоряни Семенівни щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,0600га з кадастровим номером 
3220886203:03:005:0395 розташованої по вул.Березнева 21, село Затишне. 
 
************************************************************************ 
 
1. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься проект землеустрою гр. Шалі Інни Володимирівни щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1200га з кадастровим номером 
3220886203:03:002:0101 розташованої по вул.Світла 5, село Затишне  
вирішили:  
Голосували: "За" –      , "проти" –       , "утрималися" –    . 
 
2.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься проект землеустрою гр. Романенко Оксани Андріївни щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0800га з кадастровим номером 
3220886203:03:005:0384 розташованої по вул.Зоряна 9, село Затишне 
вирішили:  
Голосували: "За" –      , "проти" –       , "утрималися" –    . 
 
3.Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься проект землеустрою гр. Слободзян Зоряни Семенівни щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0600га з кадастровим номером 
3220886203:03:005:0395 розташованої по вул.Березнева 21, село Затишне 
вирішили:  
Голосували: "За" –      , "проти" –       , "утрималися" –    . 
 
 
Голова комісії                                    Т.В. Бідненко 

Заступник голови                                                                                 М.В. Шевченко 

Секретар комісії                                                                                   С.А.Давидок 

Члени комісії                                                                                         В.А. Безпала 


