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ПРОТОКОЛ № 14 
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                                                            20.07.2021року            
 
 
Голова засідання: Бідненко Т.В. 
Присутні члени комісії: Давидок С.О., Безпала В.А., Шевченко М.В. 
Відсутні члени комісії:  
Запрошені:  
Присутні: Дмитрів Р.М.-Сільський голова 
Шершень Л.Ф. – Секретар Гірської сільської ради 
Петрашенко Т.В., Нерубайська І.М., Тютюн Я.І., Яременко С.В. – Депутати 
Гірської сільської ради 
 
СЛУХАЛИ:          Про затвердження порядку денного. 
ВИСТУПИЛИ:    Бідненко Т.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. Про відмову членам фермерського господарства «Логос»  у наданні дозволу 
на розробку  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність в межах Гірської сільської ради. 
 
4. Про надання дозволу на розробку детального плану територій 
гр.Сольському Ігору Олександровичу та гр.Сисоєвій Інні Олександрівні. 
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5. Про надання дозволу на розробку детального плану територій гр. Помазан 
Людмилі Володимирівні. 
 
6. Про надання дозволу гр.Зубчуку Павлу Петровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовно 
площею 0,20га згідно доданого картографічного матеріалу розташована  по вулиці 
Травнева, село Затишне. 
 
7. Про затвердження гр. Єременок Тетяні Миколаївні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0503га з кадастровим номером 
3220885001:02:003:0170 розташованої по вул.Зелена 11-А, село Мартусівка. 
 
8. Про затвердження гр. Сатушеву Олександру Миколайовичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,0723га з кадастровим номером 
3220885001:02:003:0169 розташованої по вул.Зелена 13, село Мартусівка. 
 
9. Про затвердження гр. Опарієнко Ірині Анатоліївні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,1040га з кадастровим номером 
3220885001:02:005:0118 розташованої в селі Мартусівка. 
 
10. Про затвердження ПрАТ «Київські Регіональні Електромережі» проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах 
довгострокової оренди терміном на 49 (сорок дев’ять) років  для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії, під ТП №1084, площею 0,0019га з кадастровим 
номером 3220886201:01:002:0170 розташованої по вулиці Шкільна 56, село Ревне. 
 
11. Про надання дозволу гр.Страшному Володимиру Федоровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства, площею 0,0939га по вулиці  Пасічна, в селі 
Затишне. 
 
12. Про надання дозволу гр.Підгорному Сергію Вікторовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, площею 0,1237га по вулиці  
Сонячна 15, в селі Затишне. 
 
13. Про надання дозволу гр.Мазуру Сергію Васильовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
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особистого селянського господарства, орієнтовною  площею 0,01га по вулиці 
Зелена 11, в селі Мартусівка. 
 
14. Про надання дозволу гр.Єраносян Кнарик Марселівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною  
площею 0,02га по вулиці Квітнева 54, в селі Гора. 
 
15. Про надання дозволу гр.Івашкову Анатолію Олександроваичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
площею 0,1828га, яка розташована  по вулиці Соборна (Жовтнева) 65, село Ревне. 
 
16. Про надання дозволу гр.Кияшко Валентині Федосіївні на розробку техніч-
ної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 
місцевості) меж земельної  ділянки (пай) для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва площею 0,9310га належного їй згідно Державного акту, 
розташованої в селі Гора. 
 
17. Про надання дозволу гр.Ігнатенко Єфросинії Іванівни про надання дозволу 
на розробку технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (віднов-
лення) в натурі (на місцевості) меж земельної  ділянки (пай) для ведення товарно-
го сільськогосподарського виробництва площею 0,5727га належного їй згідно 
Державного акту, розташованої в селі Гора. 
 
18. Про надання дозволу гр.Кияшко Олександру Івановичу дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) в натурі 
(на місцевості) меж земельної  ділянки (пай) для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва розміром в 1,00 умовних кадастрових гектарах 
належного йому згідно Сертифікату в селі Гора. 
 
19. Про надання дозволу гр.Пархоменко Надії Володимирівні на розробку тех-
нічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 
місцевості) меж земельної  ділянки (пай) для ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва розміром в 1,00 умовних кадастрових гектарах належного 
їй згідно Сертифікату в селі Гора. 
 
20. Про надання дозволу гр. Данилку Степану Климентійовичу на розробку 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) в натурі 
(на місцевості) меж земельної  ділянки (паю) для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва площею 0,9170га, розташованої в селі Гора. 
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21. Про надання дозволу гр.Неділько Лідії Миколаївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах 
оренди для будівництва і обслуговування житлового будинку, орієнтовною 
площею 0,0003га, яка розташована  по вулиці Шкільна в селі Ревне. 
 
22. Про надання дозволу Гірській сільській раді на 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, село Ревне. 
 
23. Про надання дозволу Гірській сільській раді на проведення інвентаризації 
земельної ділянки комунальної власності, землі житлової та громадської забудови 
(для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, згідно 
КВЦПЗ 02.03) розташованої по вулиці Шкільна 9, село Ревне. 
 
24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
з кадастровим номером 3220883201:01:006:0126 по вулиці Шкільна 16, село Гора 
Гірської сільської ради, площею 0,0926га громадянам: 1/5 частину Сіроштану 
Сергію Михайловичу, 1/5 частину Сіроштан Людмилі Іванівні, 1/5 частину 
Сіроштану Олександру Сергійовичу, 1/5 частину Сіроштану Ігору Сергійовичу, 
1/5 частину Сіроштан Ірині Сергіївні. 
 
25. Про затвердження гр. Волкову Анатолію Миколайовичу технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1974га з кадастровим 
номером 3220886201:01:011:0420, яка розташована за адресою: вулиця Соборна 
51-Б, село Ревне. 
 
26. Про затвердження гр. Бабишкіній Світлані Сергіївні технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,1119га з кадастровим номером 
3220883201:01:011:0171, яка розташована за адресою: вулиця Жовтнева 2-А, село 
Гора. 
 
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 
3220883200:02:003:1225 на території Гірської сільської ради, площею 0,5100га 
громадянам: 3/4 частину Файзуліній Вірі Рауфівні, 1/4 частину Сундтрєвій Галині 
Рауфівні. 
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28. Про затвердження гр. Шнурок Раїсі Михайлівні технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 
0,9391га з кадастровим номером 3220883200:02:001:2339 на території Гірської 
сільської ради. 
 
29. Про затвердження гр. Нерушу Василю Миколайовичу технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва площею 0,5337га з кадастровим номером 3220883200:02:001:2340 на 
території Гірської сільської ради. 
 
30. Про затвердження гр. Дячуку Руслану Дмитровичу 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 4,8694га з 
кадастровим номером 3220883200:03:002:2819 розташованої в с.Гора. 
 
31. Про відмову гр. Єршову Юрію Ігоровичу, гр. Вініченко Ганні Іванівні у 
затвердженні 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 0,1000га з кадастровим номером 
3220886200:05:003:0160 розташованої: масив «Лісовий», село Ревне. 
 
32. Про передачу в оренду з подальшим правом викупу гр. Петрашенко 
Валерію Костянтиновичу земельну ділянку комунальної власності  з кадастровим 
номером 3220886201:01:002:0061 площею 0,0250га під об’єктом нерухомого 
майна: магазин продовольчих товарів з кафетерієм приватної власності, 
розташованого по вулиці Шкільна 20, село Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
 
33. Про розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
с.Ревне для індивідуального гаражного будівництва у приватну власність 
громадян: 
 

№ Рік ПІБ  Площа 
Дата 
рішення Примітки 

1 2014 Жайворінок Вадим Петрович  0,0032 28.12.14 квартальна 3/3 
2 2015 Іщенко Олег Сергійович  0,01 30.04.15  Квартальна 21/24 

3 2020 Іщенко Олени Олександрівни  0,0034 21.10.20 
Житомирська обл. -в заяві 
Квартальна 21/24 

4 2020 Мельник Ольга Миколаївна  0,0024 21.10.20  Квартальна 9/23 
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5 2020 Каракай Галина Анатоліївна  0,01 21.10.20  Квартальна 9/5 
6 2020 Каракай Людмила Анатоліївна  0,0028 21.10.20  Квартальна 9/5 
7 2020 Шиміна Людмила Анатоліївна  0,01 10.09.20 Бориспіль Січнева6 
8 2020 Яшкір Людмила Миколаївна  0,0076 21.10.20 Шевченка 9-Б 
9 2020 Волик Руслан Михайлович  0,0026 25.06.20 АТО Будівельників 15 

 
34. Про розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
с.Ревне та с.Затишне та поновлення рішень для ведення особистого селянського 
господарства у приватну власність громадян: 

№ Рік ПІБ Площа 

Дата 
рішення 

Нас. 
пункт 

ву-
лиця  Примітки 

1 
201

4 Жайворінок Діана Вадимівна 0,1 09.10.14 Ревне    квартальна 3/3 

2 
201

7 Гойку Віктор Васильович 0,1 14.11.17 
Зати-
шне 

Со-
ловїна 
10  Ревне Соборна 

3 
201

9 
Шульга Людмила Володи-
мирівна 0,1 03.10.19 Ревне    

поновити 
Шкільна 21 

4 
202

0 Олешко Людмила Вікторівна 0,1 21.10.20 Ревне    Горького 10 

5 
202

0 
Іщенко Олени Олександрів-
ни 0,1 21.10.20 Ревне    

Житомирська обл. -в 
заяві Квартальна 
21/24 

6 
202

0 
Пасічник Василь Володими-
рович 0,08 10.09.20 Ревне    медова 3/3 

7 
202

0 Коломієць Сергій Федорович 0,1 19.03.20 Ревне    райдужна 2А 

8 
202

0 
Білошицька Валентина 
Іванівна 0,1 20.02.20 Ревне    

Гора, Яблуне-
ва6 

9 
202

0 
Терещенко Жанна Володи-
мирівна 0,1 21.10.20 Ревне    

Квартальна 
9/34 

1
0 

202
0 

Мулявчик Валентина Ми-
хайлівна 0,1 21.10.20 Ревне    

Гагаріна 4 Акт 
погоджено Гора 

1
1 

202
0 Карпенко Наталія Миколаївна 

0,088
7 21.10.20 Ревне    

петропавлівсь-
ке 

35. Про розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
с.Ревне та с.Затишне для будівництва і обслуговування житлового будинку  у 
приватну власність громадян: 

№ Рік ПІБ Площа 
Дата 
рішення 

Нас. 
пункт вулиця Примітки 

1 2009 
Чепурко Людмили Володи-
мирівни 0,1237 28.12.09 Затишне Франка 15 Гагаріна 13 

2 2019 
Стінського Ігора Євгенійо-
вича 0,085 06.12.19 Затишне Польова 38 квартальна 27/11 

3 2020 Максимчу Тетяна Павлівна 0,0914 21.10.20 Затишне пр.Парковий 4 с.Мирне 

4 2020 
Чепурко Сергій Анатолійо-
вич 0,131 21.10.20 Затишне Молодіжна 12 Гагаріна 13 

5 2020 Івашкової Євгенії Олегівни 0,1281 06.08.20 Затишне Яблунева 21 
квартальна 3/9 Акт 
погоджено Гора 
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6 2020 Буцули Андрія Юрійовича 0,15 10.09.20 Ревне Лісова 8 Гагаріна 3 

7 2020 Добжанська Ганна Юріївна 0,1499 10.09.20 Ревне Лісова 42 Гагаріна 3 

8 2020 Чепурко Олени Пертрівни 0,1358 06.08.20 Ревне Лісова 22 квартальна 21/20 

9 2020 
Безпала Катерина Олек-
сандрівна 0,097 10.09.20 Затишне Зоряна 5  Квартальна 9/35 

10 2020 Страшна Ірина Олексіївна 0,0903 21.10.20 Затишне Соловїна 45 Затишне 

11 2020 
Бідненко Микола Васильо-
вич 0,1457 21.10.20 Ревне Гагаріна 18А Шкільна 12 кв.23 

12 2020 Вербіцька Івнна Йосипівна 0,1 21.10.20 Затишне 
пр.Молодіжний 
15 Рахівський р-н 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
 
********************************************************************* 
 
1. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Олійник Оксани Валеріївни про 
затвердження проекту 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 
вирішили: задовільнити вимоги викладені в заяві, винести на затверждення ради 
Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1    , "утрималися" –   1 . 
 
2. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Медведєва Дмитра Юрійовича про 
затведження проекту 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 
вирішили: задовільнити вимоги викладені в заяві, винести на затверждення ради 
Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1    , "утрималися" –   1 . 
 
3. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява членів фермерського господарства «Логос»  
про надання дозволу на розробку  проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність орієнтовними площами 2,0га в межах Гірської 
сільської ради. 
вирішили: відмовити у наданні дозволу, в зв’язку з не відповідністю поданого 
пакету документів та місця розташування земельних ділянок вимогам законів, 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральному плану 
села Мартусівка та іншої містобудівної документації. 
Голосували: "За" –  2    , "проти" –   0    , "утрималися" –   2 . 
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4. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Сольського Ігора Олександровича та 
гр.Сисоєвої Інни Олександрівни про надання дозволу на розробку детального 
плану територій земельної ділянки по вул.Центральна в с.Гора. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  3    , "проти" –   0    , "утрималися" –   1 . 
 
5. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Помазан Людмилі Володимирівні про 
надання дозволу на розробку детального плану території по вул. Мойсеєва в 
с.Мартусівка. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
6. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Зубчука Павла Петровича про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, орієнтовно площею 0,20га згідно доданого картографічного 
матеріалу розташована  по вулиці Травнева, село Затишне. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
7. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Єременок Тетяни Миколаївни про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0503га з 
кадастровим номером 3220885001:02:003:0170 розташованої по вул.Зелена 11-А, 
село Мартусівка. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
8. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Сатушева Олександра Миколайовича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0723га з 
кадастровим номером 3220885001:02:003:0169 розташованої по вул.Зелена 13, 
село Мартусівка. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
9. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
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На розгляд комісії виноситься заява гр. Опарієнко Ірини Анатоліївни про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,1040га з 
кадастровим номером 3220885001:02:005:0118 розташованої в селі Мартусівка. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
10. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься клопотання ПрАТ «Київські Регіональні 
Електромережі» про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у користування на умовах довгострокової оренди терміном на 
49 (сорок дев’ять) років  для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, 
під ТП №1084, площею 0,0019га з кадастровим номером 3220886201:01:002:0170 
розташованої по вулиці Шкільна 56, село 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.Страшного Володимира Федоровича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, площею 
0,0939га по вулиці  Пасічна, в селі Затишне. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
12. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Підгорного Сергія Вікторовича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, площею 
0,1237га по вулиці  Сонячна 15, в селі Затишне. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
 
13. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Мазура Сергія Васильовича про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною  
площею 0,01га по вулиці Зелена 11, в селі Мартусівка. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
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14. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Єраносян Кнарик Марселівни про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, орієнтовною  площею 0,02га по вулиці Квітнева 54, в селі Гора  
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
15. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Івашкова Анатолія Олександроваича про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, площею 0,1828га, яка розташована  по вулиці 
Соборна (Жовтнева) 65, село Ревне. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
16. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Кияшко Валентини Федосіївніии про 
надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  щодо вста-
новлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної  ділянки (пай) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,9310га 
належного їй згідно Державного акту, розташованої в селі Гора. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
17. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Ігнатенко Єфросинії Іванівни 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 площею 0,5727га належного їй 
згідно Державного акту, розташованої в селі Гора. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
18. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Кияшко Олександра Івановича 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 в 1,00 умовних 
кадастрових гектарах належного йому згідно Сертифікату в селі Гора. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
19. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
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На розгляд комісії виноситься заява гр.Пархоменко Надії Володимирівни про 
надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  щодо вста-
новлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної  ділянки (пай) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва розміром в 1,00 умовних 
кадастрових гектарах належного їй згідно Сертифікату в селі Гора. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
20. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Данилка Степана Климентійовича про 
надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  щодо вста-
новлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної  ділянки (паю) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,9170га, 
розташованої в селі Гора. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
 
21. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр.Неділько Лідії Миколаївни про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
користування на умовах оренди для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, орієнтовною площею 0,0003га, яка розташована  по вулиці Шкільна в 
селі Ревне. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
22. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься питання про надання дозволу Гірській сільській 
раді на 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, 
село Ревне. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
23. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься питання про надання дозволу Гірській сільській 
раді на проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, землі 
житлової та громадської забудови (для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку, згідно КВЦПЗ 02.03) розташованої по 
вулиці Шкільна 9, село Ревне. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
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24. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд з кадастровим номером 3220883201:01:006:0126 по вулиці 
Шкільна 16, село Гора Гірської сільської ради, площею 0,0926га громадянам: 1/5 
частину Сіроштану Сергію Михайловичу, 1/5 частину Сіроштан Людмилі Іванівні, 
1/5 частину Сіроштану Олександру Сергійовичу, 1/5 частину Сіроштану Ігору 
Сергійовичу, 1/5 частину Сіроштан Ірині Сергіївні. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити технічну документацію. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
25. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява про затвердження гр. Волкову Анатолію 
Миколайовичу технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1974га з кадастровим номером 3220886201:01:011:0420, яка розташована за 
адресою: вулиця Соборна 51-Б, село Ревне. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити технічну документацію. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
26. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Бабишкіній Світлані Сергіївні про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1119га з кадастровим номером 3220883201:01:011:0171, яка розташована за 
адресою: вулиця Жовтнева 2-А, село Гора. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити технічну документацію. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
27. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 
кадастровим номером 3220883200:02:003:1225 на території Гірської сільської ради, 
площею 0,5100га громадянам: 3/4 частину Файзуліній Вірі Рауфівні, 1/4 частину 
Сундтрєвій Галині Рауфівні. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити технічну документацію. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
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28. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Шнурок Раїси Михайлівни про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,9391га з кадастровим 
номером 3220883200:02:001:2339 на території Гірської сільської ради. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити технічну документацію. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
29. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Неруша Василя Миколайовича про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,5337га з кадастровим 
номером 3220883200:02:001:2340 на території Гірської сільської ради. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити технічну документацію. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
30. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява про затвердження гр. Дячуку Руслану 
Дмитровичу 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 4,8694га з кадастровим номером 3220883200:03:002:2819 розташованої в 
с.Гора. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити проект землеустрою. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
31. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Єршова Юрія Ігоровича, гр. Вініченко 
Ганни Іванівни 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 0,1000га з кадастровим 
номером 3220886200:05:003:0160 розташованої: масив «Лісовий», село Ревне. 
вирішили: рекомендувати раді відмовити у наданні дозволу, в зв’язку з 
невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам генерального 
плану та містобудівній документації села Ревне. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
32. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься заява гр. Петрашенко Валерія Костянтиновича про 
передачу в оренду з подальшим правом викупу земельну ділянку комунальної 
власності  з кадастровим номером 3220886201:01:002:0061 площею 0,0250га під 
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об’єктом нерухомого майна: магазин продовольчих товарів з кафетерієм приватної 
власності, розташованого по вулиці Шкільна 20, село Ревне Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області. 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
33. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виносяться заяви громадян про розгляд проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в с.Ревне для індивідуального гаражного 
будівництва у приватну власність: 
 

№ Рік ПІБ  Площа 
Дата 
рішення Примітки 

1 2014 Жайворінок Вадим Петрович  0,0032 28.12.14 квартальна 3/3 
2 2015 Іщенко Олег Сергійович  0,01 30.04.15  Квартальна 21/24 

3 2020 Іщенко Олени Олександрівни  0,0034 21.10.20 
Житомирська обл. -в заяві 
Квартальна 21/24 

4 2020 Мельник Ольга Миколаївна  0,0024 21.10.20  Квартальна 9/23 
5 2020 Каракай Галина Анатоліївна  0,01 21.10.20  Квартальна 9/5 
6 2020 Каракай Людмила Анатоліївна  0,0028 21.10.20  Квартальна 9/5 
7 2020 Шиміна Людмила Анатоліївна  0,01 10.09.20 Бориспіль Січнева6 
8 2020 Яшкір Людмила Миколаївна  0,0076 21.10.20 Шевченка 9-Б 
9 2020 Волик Руслан Михайлович  0,0026 25.06.20 АТО Будівельників 15 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проекти. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
34. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виносяться заяви громадян про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в с.Ревне та с.Затишне та 
поновлення рішень для ведення особистого селянського господарства у приватну 
власність: 

№ Рік ПІБ Площа 

Дата 
рішення 

Нас. 
пункт 

ву-
лиця  Примітки 

1 
201

4 Жайворінок Діана Вадимівна 0,1 09.10.14 Ревне    квартальна 3/3 

2 
201

7 Гойку Віктор Васильович 0,1 14.11.17 
Зати-
шне 

Со-
ловїна 
10  Ревне Соборна 

3 
201

9 
Шульга Людмила Володи-
мирівна 0,1 03.10.19 Ревне    

поновити 
Шкільна 21 

4 
202

0 Олешко Людмила Вікторівна 0,1 21.10.20 Ревне    Горького 10 

5 
202

0 
Іщенко Олени Олек-
сандрівни 0,1 21.10.20 Ревне    

Житомирська обл. -в 
заяві Квартальна 
21/24 

6 202 Пасічник Василь Володими- 0,08 10.09.20 Ревне    медова 3/3 
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0 рович 

7 
202

0 Коломієць Сергій Федорович 0,1 19.03.20 Ревне    райдужна 2А 

8 
202

0 
Білошицька Валентина 
Іванівна 0,1 20.02.20 Ревне    

Гора, Яблуне-
ва6 

9 
202

0 
Терещенко Жанна Володи-
мирівна 0,1 21.10.20 Ревне    Квартальна 9/34 

1
0 

202
0 

Мулявчик Валентина Ми-
хайлівна 0,1 21.10.20 Ревне    

Гагаріна 4 Акт 
погоджено Гора 

1
1 

202
0 

Карпенко Наталія Миколаїв-
на 

0,088
7 21.10.20 Ревне    

петропавлівсь-
ке 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проекти. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 

 
35. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виносяться заяви громадян про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в с.Ревне та с.Затишне для 
будівництва і обслуговування житлового будинку  у приватну власність: 

№ Рік ПІБ Площа 
Дата 
рішення 

Нас. 
пункт вулиця Примітки 

1 2009 
Чепурко Людмили Володи-
мирівни 0,1237 28.12.09 Затишне Франка 15 Гагаріна 13 

2 2019 
Стінського Ігора Євгенійо-
вича 0,085 06.12.19 Затишне Польова 38 квартальна 27/11 

3 2020 Максимчу Тетяна Павлівна 0,0914 21.10.20 Затишне пр.Парковий 4 с.Мирне 

4 2020 
Чепурко Сергій Анатолійо-
вич 0,131 21.10.20 Затишне Молодіжна 12 Гагаріна 13 

5 2020 Івашкової Євгенії Олегівни 0,1281 06.08.20 Затишне Яблунева 21 
квартальна 3/9 Акт 
погоджено Гора 

6 2020 Буцули Андрія Юрійовича 0,15 10.09.20 Ревне Лісова 8 Гагаріна 3 

7 2020 Добжанська Ганна Юріївна 0,1499 10.09.20 Ревне Лісова 42 Гагаріна 3 

8 2020 Чепурко Олени Пертрівни 0,1358 06.08.20 Ревне Лісова 22 квартальна 21/20 

9 2020 
Безпала Катерина Олек-
сандрівна 0,097 10.09.20 Затишне Зоряна 5  Квартальна 9/35 

10 2020 Страшна Ірина Олексіївна 0,0903 21.10.20 Затишне Соловїна 45 Затишне 

11 2020 
Бідненко Микола Васильо-
вич 0,1457 21.10.20 Ревне Гагаріна 18А Шкільна 12 кв.23 

12 2020 Вербіцька Івнна Йосипівна 0,1 21.10.20 Затишне 
пр.Молодіжний 
15 Рахівський р-н 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проекти. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
 
 
 
Голова комісії                                    Т.В. Бідненко 
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Заступник голови                                                                                 М.В. Шевченко 

Секретар комісії                                                                                   С.А.Давидок 

Члени комісії                                                                                         В.А. Безпала 


