
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

Про погодження  звернення  

 

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

мешканців територіальної громади Гірської сільської ради, керуючись статтею 

25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гірська сільська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати та погодити текст звернення Гірського сільського голови, 

Дмитрів Романа Миколайовича, до Київської обласної ради, Київської обласної 

державної адміністрації, Бориспільської районної ради, Бориспільської районної 

державної адміністрації, Золочівської сільської ради щодо розміщення 

кладовища та крематорію на території Золочівської ОТГ біля сіл Петрівське та 

Мартусівка на площі 250га на 1 000 000 поховань. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

від 23 вересня 2021 року 

№ 674-20VIIІ 

   

 

 

Сільський голова                                                                    Роман ДМИТРІВ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Гірської сільської ради  

від 23 вересня 2021 року № 674-20-VІІІ 

 

Звернення 

 

Гірська сільська рада з метою забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення мешканців об’єднаної територіальної громади Гірської 

сільської ради та не допущення в майбутньому виникнення екологічної загрози 

звертається до Вас з проханням про створення спільної робочої групи щодо 

вивчення питання будівництва кладовища на території Золочівської сільської 

ради. 

Варто зазначити, що будівництво цього кладовища значною мірою вплине 

на соціально-культурний та економічний розвиток нашої територіальної 

громади, оскільки таке сусідство врази зменшує інвестиційну привабливість 

регіону та порушує весь комплексний план просторового розвитку території 

територіальної громади 

Важливість створення даної робочої групи полягає в тому, що згідно 

розробленого детального плану даної території не витримані державні будівельні 

та санітарні норми по розміщенню кладовища щодо віддаленості від житлових 

будинків, а саме відстань від запроектованого кладовища до житлових будинків 

села Мартусівки становить менше 300 метрів. 

Також існує небезпека підтоплення даної території та як наслідок 

порушення сприятливих умов життєдіяльності людей, що проживають в 

безпосередній близькості до кладовища. 

Враховуючи вищезазначене та масштаби запланованого будівництва 

вважаємо, що будівництво такого об’єкту потребує врахування інтересів не 

тільки мешканців Золочівської ОТГ, а й прилеглих громад з проведенням 

відповідних громадських слухань та погоджень.  

Заздалегідь вдячні за розуміння та співпрацю. 

 

З повагою, 

сільський голова                                                                   Роман ДМИТРІВ  
 

 

 

 


