
1 
 

ПРОТОКОЛ № 19 
засідання постійної комісії Гірської сільської ради з питань земельних відносин, 
планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 

середовища 
 

приміщення Гірської сільської ради    
с. Гора, вул. Центральна, 5                                                                             05.10.2021            
 
 
Голова засідання: Бідненко Т.В. 
Присутні члени комісії: Безпала В.А., Давидок С.О., 
Відсутні члени комісії: Шевченко М.В., 
Запрошені:  
Присутні: Петрашенко Т.В., Карасевич О.В., Пекна Г.В., Нерубайська І.М., Тютюн 
Я.І., Чевєльдєєва Я.І., Вошкулат І.В. - депутати Гірської сільської ради 
                    Шершень Л.Ф.-секретар Гірської сільської ради 
 
СЛУХАЛИ:          Про затвердження порядку денного. 
ВИСТУПИЛИ:    Бідненко Т.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про відмову у наданні дозволу гр.Наумеко Андрію Миколайовичу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чубинського в селі  Гора. 

2. Про відмову у наданні дозволу гр.Стародуб Ользі Василівні на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 
будівництва житлового будинку по вул. Мостова в селі  Гора. 

3. Про відмову у наданні дозволу гр. Покотило Вікторії Вікторівні на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів/ведення осг/будівництва господарських 
будівель в селі  Ревне. 

4. Про відмову у наданні дозволу гр. Пелешенку Івану Яковичу на викуп 
земельної ділянки  площею 19,0082га за межами с. Мартусівка. 

5. Про надання дозволу гр. Василець Валентині Андріївні на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 
будівництва житлового будинку в с. Мартусівка. 

6. Про затвердження  гр. Дрозд Наталії Леонідівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства з кадастровим номером 3220883201:01:005:0184 по вул.Пушкіна 37-А, в 
селі  Гора. 

7. Про затвердження  гр. Могилевському Олегу Миколайовичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
житлового будинку по вул. Сонячна 22, в селі  Гора. 
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8. Про затвердження  гр. Мельник Людмилі Петрівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220883201:01:017:0003 в селі  Гора. 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у комунальну 
власність Гірської сільської ради земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення згідно КВЦПЗ- 07.01 з кадастровим номером 
3220883201:01:007:0089 площею 1,0046га по вулиці Толстого село Гора. 

10. Про затвердження  ТОВ «Словянка Клаб» технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 
3220885001:02:003:0130 по вул. Заводська 1-В, село  Мартусівка. 

11. Про надання дозволу Гірській сільській раді на виготовлення документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в селі 
Гора. 

12. Про надання дозволу Гірській сільській раді на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки  
комунальної власності з кадастровим номером 3220883201:01:011:0121 площею 
0,1277га в селі  Гора. 

13. Про надання дозволу гр. Козоріз Людмила Миколаївна на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 
будівництва житлового будинку орієнтовною площею 0,08га по вул. Покровська 7, с. 
Гора. 

14. Про надання дозволу гр. Ярмолі Ользі Іванівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
житлового будинку по вул. Мічуріна 97, в селі  Гора. 

15. Про надання дозволу гр. Вошкулат Надії Борисівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Шевченка, в селі  Мартусівка. 

16. Про надання дозволу гр. Алексєєвій Ії Віталіївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для індивідуального 
гаражного будівництва по вул. Бориспільська, в селі  Мартусівка. 

17. Про надання дозволу гр. Роєнку Володимир Леонідович на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 
індивідуального гаражного будівництва по вул. Бориспільська, в селі  Мартусівка. 

18. Про надання дозволу гр. Лаговському Назару Олександровичу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
для індивідуального гаражного будівництва по вул. Заводська, в селі  Мартусівка. 

19. Про надання дозволу гр. Дзиндрі Ніні Вікторівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
житлового будинку по вул. Бориспільська 20-А, в селі  Мартусівка. 

20. Про надання дозволу гр. Карпенко Сергію Івановичу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Садова 19, в селі  Затишне. 

21. Про надання дозволу гр. Коломієць Інні Миколаївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів в селі  Ревне. 
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22. Передачу в оренду з подальшим правом викупу гр. Руденькому Ігору 
Віталійовичу земельну ділянку комунальної власності  з кадастровим номером 
3220886201:01:002:0190 площею 0,0538га під об’єктом нерухомого майна: «кафе», по 
вулиці Шкільна 16, село Ревне. 

23. Передачу в оренду ТОВ «Агро-Холдинг МС» земельні ділянки комунальної 
власності  сільськогосподарського призначення на території Гірської сільської ради. 

24. Передачу в оренду ТОВ «Агро-Холдинг МС» земельні ділянки комунальної 
власності  сільськогосподарського призначення на території Гірської сільської ради. 

25. Про затвердження  гр. Момоту Михайлу Григоровичу технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  для будівництва 
житлового будинку з кадастровим номером 3220883201:01:010:0015 по вул. Щаслива 
22, в селі  Гора. 

26. Про затвердження  гр. Лаговському Максиму Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів з кадастровим номером 3220885001:02:003:0175 по вул. 
Заводська, с. Мартусівка. 

27. Про затвердження  гр. Грицкевичу Петру Івановичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства з кадастровим номером 3220885001:02:003:0174 по вул. Мойсеєва 7, с. 
Мартусівка. 

28. Про затвердження  гр. Єременок Андрію Сергійовичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства з кадастровим номером 3220885001:02:003:0168 по вул. Зелена 8, с. 
Мартусівка. 

29. Про затвердження гр. Коломієць Анатолій Миколайович проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
житлового будинку з кадастровим номером 3220886201:01:011:0422, по вул. Лісова 
13, с. Ревне. 

30. Про затвердження  гр. Заєць Юрію Мколайовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства з кадастровим номером 3220886201:01:011:0392, в селі  Ревне. 

31. Про затвердження гр. Терещенко Жанні Володимирівні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства з кадастровим номером 3220886201:01:011:0416, в селі  Ревне. 

32. Про затвердження  гр. Максимчук Тетяні Павлівні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886203:03:003:0106, пров. Парковий 4, с. Затишне. 

33. Про затвердження гр. Петренко Олегу Олексійовичу проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Столична 23, с.  Ревне. 

34. Про затвердження гр. Чабан Олександр Вікторович проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва індивідуальних 
гаражів з кадастровим номером 3220886201:01:002:0214 в с. Ревне. 

35. Про затвердження гр. Припуті Назару Сергійовичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886201:01:011:0419, по вул. Лісова 2, с. Ревне. 
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36. Про затвердження гр. Припуті Наталії Володимирівні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства з кадастровим номером 32208896201:01:011:0370, по вул. Абрикосова 
22, с. Ревне. 

37. Про затвердження  гр.  Шалі Інні Володимирівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність для будівництва індивідуальних гаражів з 
кадастровим номером 3220886201:01:002:0217 в с. Ревне. 

38. Про затвердження  гр. Коломійцю Олександру Юрійовичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
житлового будинку з кадастровим номером 3220886203:03:005:0394, по вул. 
Березнева 20, с. Затишне. 

39. Про затвердження гр. Фарбун Богдану Вікторовичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886203:03:005:0407, по вул. Сонячна 4, с. Затишне. 

40. Про затвердження  гр. Веремієнко Марії Іванівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886201:01:011:0383, по вул. Лісова 70, с. Ревне. 

41. Про затвердження  гр. Гончар Юлії Олександрівні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886201:01:011:0380, по вул. Лісова 24, с. Ревне. 

42. Про затвердження гр. Коломійцю Григорію Пилиповичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого 
селянського господарства з кадастровим номером 32208896201:01:011:0381, по вул. 
М. Кривенка 13, с. Ревне. 

44. Про затвердження  гр.  Азізян Любові Федорівні технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (пай)  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 3220883200:02:001:2249 
в селі  Гора. 

45. Про затвердження  гр. Науменко Івану Павловичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220883201:01:014:0160 по вул. Квітнева, с. Гора. 

46. Про затвердження  гр. Донченко Олені Олегівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства з кадастровим номером 3220883201:01:014:0160 по вул. Квітнева, с. 
Гора. 

47. Про затвердження гр. Лебєдєву Василю Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва з 
кадастровим номером 3220883200:03:001:0572 в селі  Гора. 

48. Про затвердження гр. Лебєдєву Андрію Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва з 
кадастровим номером 3220883200:03:001:0573 в селі  Гора. 

49. Про затвердження  гр. Кріт Ярославу Ігоровичу проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення ділянки з кадастровим номером 
3220886201:01:011:0062 по вул. Бориспільська  92, с.  Ревне. 
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50. Про надання дозволу гр. Мельник Ользі Миколаївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
житлового будинку в с. Ревне. 

51. Про надання дозволу гр. Горобець Тетяні Іванівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів в с. Ревне. 

52. Про затвердження гр. Майбороді Людмилі Дмитрівні технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  для будівництва 
житлового будинку з кадастровим номером 3220883201:01:005:0120 по вул. Калинова 
(Чапаєва) 17-А, в с. Гора. 

53. Про затвердження гр. Підгорному Сергію Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886203:03:005:0429 по вул. Сонячна 15, с. Затишне. 

54. Про затвердження  гр. Захарчук Віталій Петрович проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886201:01:011:0399 по вул. Лісова 46, с. Ревне. 

55. Про затвердження гр. Коломійцю Сергію Михайловичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
житлового будинку з кадастровим номером 3220886203:03:001:0113 по вул. Солов’їна 
47, с. Затишне. 

56. Про затвердження гр. Мустафаєв Ільяс Аблайович проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з індивідуального садівництва 
на для будівництва житлового будинку з кадастровим номером 
3220883200:03:002:2702, в с. Гора. 

57. Про затвердження  гр. Уста Ісмаїл Мустафайович проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки з індивідуального садівництва на для 
будівництва житлового будинку з кадастровим номером 3220883200:03:002:2692, в с. 
Гора. 

58. Про затвердження гр. Дехканов Мансур Ідіматович проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з індивідуального садівництва 
на для будівництва житлового будинку з кадастровим номером 
3220883200:03:002:2691, в с. Гора. 

59. Про надання дозволу Гірській сільській раді на виготовлення документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в с. 
Мартусівка. 

60. На надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду з подальшим правом викупу під об’єктом нерухомого 
майна приватної форми власності в с. Затишне. 

61. На надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду з подальшим правом викупу під об’єктом нерухомого 
майна приватної форми власності в с. Ревне, вул. Шевченка, 11. 

62. Про надання дозволу Гірській сільській раді на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки  
комунальної власності з кадастровим номером 3220883201:01:002:0189 площею в с. 
Ревне. 
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Голосували: "За" –    3  , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 

 
********************************************************************* 
1-4. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання: 
1. Про відмову у наданні дозволу гр.Наумеко Андрію Миколайовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Чубинського в селі  Гора. 

2. Про відмову у наданні дозволу гр.Стародуб Ользі Василівні на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 
будівництва житлового будинку по вул. Мостова в селі  Гора. 

3. Про відмову у наданні дозволу гр. Покотило Вікторії Вікторівні на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів/ведення осг/будівництва господарських 
будівель в селі  Ревне. 

4. Про відмову у наданні дозволу гр. Пелешенку Івану Яковичу на викуп 
земельної ділянки  площею 19,0082га за межами с. Мартусівка. 
вирішили: рекомендувати раді відмовити громадянам. 

Голосували: "За" –  3    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
5. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься питання Про надання дозволу гр.Василець Валентині 
Андріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність для будівництва житлового будинку в с.Мартусівка. 

вирішили: залишити на доорацювання. 
Голосували: "За" –  2    , "проти" –   0    , "утрималися" –   1. 

 
6-7. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься питання: 

6. Про затвердження  гр. Дрозд Наталії Леонідівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства з кадастровим номером 3220883201:01:005:0184 по вул.Пушкіна 37-А, в 
селі  Гора. 

7. Про затвердження  гр. Могилевському Олегу Миколайовичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
житлового будинку по вул. Сонячна 22, в селі  Гора. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити проекти землеустрою. 

Голосували: "За" –  3    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
8. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про затвердження  гр. Мельник Людмилі 
Петрівні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 
будівництва житлового будинку з кадастровим номером 3220883201:01:017:0003 в 
селі  Гора. 
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вирішили: рекомендувати раді затвердити проект землеустрою.  
Голосували: "За" –  2    , "проти" –   0    , "утрималися" –   1 . 
 
9. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у комунальну власність Гірської сільської ради земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування об’єктів рекреаційного призначення згідно 
КВЦПЗ- 07.01 з кадастровим номером 3220883201:01:007:0089 площею 1,0046га по 
вулиці Толстого село Гора. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  3    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
10. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про затвердження  ТОВ «Словянка 
Клаб» технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з 
кадастровим номером 3220885001:02:003:0130 по вул. Заводська 1-В, село  
Мартусівка. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити технічну документацію. 

Голосували: "За" – 3    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
11-12. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання: 
11. Про надання дозволу Гірській сільській раді на виготовлення документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в селі 
Гора. 

12. Про надання дозволу Гірській сільській раді на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки  
комунальної власності з кадастровим номером 3220883201:01:011:0121 площею 
0,1277га в селі  Гора. 
вирішили: залишити на доопрацювання. 

Голосували: "За" –  3    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
13-30. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься питання: 

13.  Про надання дозволу гр. Козоріз Людмила Миколаївна на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 
будівництва житлового будинку орієнтовною площею 0,08га по вул. Покровська 7, с. 
Гора. 

14. Про надання дозволу гр. Ярмолі Ользі Іванівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
житлового будинку по вул. Мічуріна 97, в селі  Гора. 

15. Про надання дозволу гр. Вошкулат Надії Борисівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Шевченка, в селі  Мартусівка. 
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16. Про надання дозволу гр. Алексєєвій Ії Віталіївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для індивідуального 
гаражного будівництва по вул. Бориспільська, в селі  Мартусівка. 

17. Про надання дозволу гр. Роєнку Володимир Леонідович на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 
індивідуального гаражного будівництва по вул. Бориспільська, в селі  Мартусівка. 

18. Про надання дозволу гр. Лаговському Назару Олександровичу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
для індивідуального гаражного будівництва по вул. Заводська, в селі  Мартусівка. 

19. Про надання дозволу гр. Дзиндрі Ніні Вікторівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
житлового будинку по вул. Бориспільська 20-А, в селі  Мартусівка. 

20. Про надання дозволу гр. Карпенко Сергію Івановичу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Садова 19, в селі  Затишне. 

21. Про надання дозволу гр. Коломієць Інні Миколаївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів в селі  Ревне. 

22. Передачу в оренду з подальшим правом викупу гр. Руденькому Ігору 
Віталійовичу земельну ділянку комунальної власності  з кадастровим номером 
3220886201:01:002:0190 площею 0,0538га під об’єктом нерухомого майна: «кафе», по 
вулиці Шкільна 16, село Ревне. 

23. Передачу в оренду ТОВ «Агро-Холдинг МС» земельні ділянки комунальної 
власності  сільськогосподарського призначення на території Гірської сільської ради. 

24. Передачу в оренду ТОВ «Агро-Холдинг МС» земельні ділянки комунальної 
власності  сільськогосподарського призначення на території Гірської сільської ради. 

25. Про затвердження  гр. Момоту Михайлу Григоровичу технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  для будівництва 
житлового будинку з кадастровим номером 3220883201:01:010:0015 по вул. Щаслива 
22, в селі  Гора. 

26. Про затвердження  гр. Лаговському Максиму Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів з кадастровим номером 3220885001:02:003:0175 по вул. 
Заводська, с. Мартусівка. 

27. Про затвердження  гр. Грицкевичу Петру Івановичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства з кадастровим номером 3220885001:02:003:0174 по вул. Мойсеєва 7, с. 
Мартусівка. 

28. Про затвердження  гр. Єременок Андрію Сергійовичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства з кадастровим номером 3220885001:02:003:0168 по вул. Зелена 8, с. 
Мартусівка. 

29. Про затвердження гр. Коломієць Анатолій Миколайович проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
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житлового будинку з кадастровим номером 3220886201:01:011:0422, по вул. Лісова 
13, с. Ревне. 

30. Про затвердження  гр. Заєць Юрію Мколайовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства з кадастровим номером 3220886201:01:011:0392, в селі  Ревне. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити проекти, надати дозволи щодо заяв 
громадян та юридичних осіб. 

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

31-32. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься питання: 

31.   Про затвердження гр. Терещенко Жанні Володимирівні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого 
селянського господарства з кадастровим номером 3220886201:01:011:0416, в селі  
Ревне. 

32. Про затвердження  гр. Максимчук Тетяні Павлівні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886203:03:003:0106, пров. Парковий 4, с. Затишне. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити проекти. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   0    , "утрималися" –   1 . 
 
33. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження гр. Петренко Олегу 
Олексійовичу проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Столична 23, с.  Ревне. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити проект та змінити цільове призначення 
земельної ділянки. 

Голосували: "За" –  3    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
34. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження гр. Чабан Олександр 
Вікторович проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 
будівництва індивідуальних гаражів з кадастровим номером 3220886201:01:002:0214 
в с. Ревне. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   0    , "утрималися" –   1 . 
 
35-44. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься питання: 

35.   Про затвердження гр. Припуті Назару Сергійовичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886201:01:011:0419, по вул. Лісова 2, с. Ревне. 

36. Про затвердження гр. Припуті Наталії Володимирівні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
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господарства з кадастровим номером 32208896201:01:011:0370, по вул. Абрикосова 
22, с. Ревне. 

37. Про затвердження  гр.  Шалі Інні Володимирівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність для будівництва індивідуальних гаражів з 
кадастровим номером 3220886201:01:002:0217 в с. Ревне. 

38. Про затвердження  гр. Коломійцю Олександру Юрійовичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
житлового будинку з кадастровим номером 3220886203:03:005:0394, по вул. 
Березнева 20, с. Затишне. 

39. Про затвердження гр. Фарбун Богдану Вікторовичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886203:03:005:0407, по вул. Сонячна 4, с. Затишне. 

40. Про затвердження  гр. Веремієнко Марії Іванівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886201:01:011:0383, по вул. Лісова 70, с. Ревне. 

41. Про затвердження  гр. Гончар Юлії Олександрівні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886201:01:011:0380, по вул. Лісова 24, с. Ревне. 

42. Про затвердження гр. Коломійцю Григорію Пилиповичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого 
селянського господарства з кадастровим номером 32208896201:01:011:0381, по вул. 
М. Кривенка 13, с. Ревне. 

44. Про затвердження  гр.  Азізян Любові Федорівні технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (пай)  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 3220883200:02:001:2249 
в селі  Гора. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити проекти та технічну документацію з 
землеустрою, передати земельні ділянки у власність громадян. 

Голосували: "За" –  3    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
45. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження  гр. Науменко Івану 
Павловичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 
будівництва житлового будинку з кадастровим номером 3220883201:01:016:0265 
площею 0,0866га, по вул. Польова 24, с. Гора. 
вирішили: залишити на доопрацювання. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –       , "утрималися" –   1 . 
 
46-48. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься питання: 

46.   Про затвердження  гр. Донченко Олені Олегівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства з кадастровим номером 3220883201:01:014:0160 по вул. Квітнева, с. 
Гора. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити  проект. 
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Голосували: "За" –  2    , "проти" –   0    , "утрималися" –   1 . 
 

47-48. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься питання: 

47. Про затвердження гр. Лебєдєву Василю Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва з 
кадастровим номером 3220883200:03:001:0572 в селі  Гора. 

48. Про затвердження гр. Лебєдєву Андрію Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва з 
кадастровим номером 3220883200:03:001:0573 в селі  Гора. 
вирішили: рекомендувати раді відмовити у затвердженні проектів. 

Голосували: "За" –  3    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
49. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження  гр. Кріт Ярославу 
Ігоровичу проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення ділянки з 
кадастровим номером 3220886201:01:011:0062 по вул. Бориспільська  92, с.  Ревне. 
вирішили: рекомендувати раді затвердити проект, змінити цільове призначення 
земельної ділянки. 

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

50-51. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься питання: 
50.   Про надання дозволу гр. Мельник Ользі Миколаївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 
будівництва житлового будинку в с. Ревне. 

51. Про надання дозволу гр. Горобець Тетяні Іванівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів в с. Ревне. 

вирішили: залишити на доопрацювання. 
Голосували: "За" –  3    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 

52-53. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься питання: 
52.   Про затвердження гр. Майбороді Людмилі Дмитрівні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  для 
будівництва житлового будинку з кадастровим номером 3220883201:01:005:0120 по 
вул. Калинова (Чапаєва) 17-А, в с. Гора. 

53. Про затвердження гр. Підгорному Сергію Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886203:03:005:0429 по вул. Сонячна 15, с. Затишне. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проекти. 
Голосували: "За" –  3    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 

54-55. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 
На розгляд комісії виноситься питання: 
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54.   Про затвердження  гр. Захарчук Віталій Петрович проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 
кадастровим номером 3220886201:01:011:0399 по вул. Лісова 46, с. Ревне. 

55. Про затвердження гр. Коломійцю Сергію Михайловичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 
житлового будинку з кадастровим номером 3220886203:03:001:0113 по вул. Солов’їна 
47, с. Затишне. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проекти. 
Голосували: "За" –  2    , "проти" –   0    , "утрималися" –   1 . 

 
56-62. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання: 
56. Про затвердження гр. Мустафаєв Ільяс Аблайович проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з індивідуального садівництва 
на для будівництва житлового будинку з кадастровим номером 
3220883200:03:002:2702, в с. Гора. 

57. Про затвердження  гр. Уста Ісмаїл Мустафайович проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки з індивідуального садівництва на для 
будівництва житлового будинку з кадастровим номером 3220883200:03:002:2692, в с. 
Гора. 

58. Про затвердження гр. Дехканов Мансур Ідіматович проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з індивідуального садівництва 
на для будівництва житлового будинку з кадастровим номером 
3220883200:03:002:2691, в с. Гора. 

59. Про надання дозволу Гірській сільській раді на виготовлення документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в с. 
Мартусівка. 

60. На надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду з подальшим правом викупу під об’єктом нерухомого 
майна приватної форми власності в с. Затишне. 

61. На надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду з подальшим правом викупу під об’єктом нерухомого 
майна приватної форми власності в с. Ревне, вул. Шевченка, 11. 

62. Про надання дозволу Гірській сільській раді на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки  
комунальної власності з кадастровим номером 3220883201:01:002:0189 площею в с. 
Ревне. 

вирішили: доопрацювати питання. 
Голосували: "За" –  3    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 

 
 
 
Голова комісії                                    Т.В. Бідненко 

Заступник голови                                                                                 М.В. Шевченко 
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Секретар комісії                                                                                   С.А.Давидок 

Члени комісії                                                                                         В.А. Безпала 


