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ПРОТОКОЛ № 20 

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                                                                             20.10.2021            

 

 

Голова засідання: Бідненко Т.В. 

Присутні члени комісії: Шевченко М.В., Давидок С.О.,Безпала В.А. 

Відсутні члени комісії:  

Запрошені:  

Присутні: Степаненко Є.М.- юрист Гірської сільської ради 

                    Шершень Л.Ф.-секретар Гірської сільської ради 

Гуменюк Т.С., Петрашенко Т.В. – депутати Гірської сільської ради 

гр.Ульянов В.В., гр. Станкевич М.О. - заявники 

 

СЛУХАЛИ:          Про затвердження порядку денного. 

ВИСТУПИЛИ:    Бідненко Т.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про надання дозволу Гірській сільській раді на виготовлення технічної 

документації поділу та об’єднання земельних ділянок в селі Ревне 

2. Про надання дозволу Гірській сільській раді на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності в селі Мартусівка 

3. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки комунальної власності в 

селі Затишне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області 

4. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки комунальної власності в 

селі Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області 

5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку гр.Ульянову В.В. в с.Гора 

6. Про внесення змін в рішення Ревненської сільської ради Бориспільського 

району Київської області від 21 жовтня 2021 року № 1528-60-VIII  

7. Про надання дозволу гр.Василець Валентині Андріївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 

будівництва житлового будинку чи ведення особистого селянського господарства в 

с.Ревне. 

8. Про передачу в строкове платне користування земельних ділянок 

комунальної власності сільськогосподарського  призначення  на території Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області 
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9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

у власність гр. Федоренко О.Л. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в селі Затишне 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

у власність гр. Півторацькому Н.В. для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в селі Затишне 

11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального гаражного будівництва 

гр.Щурок А.О. в с.Ревне 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки гр. Макаренко М.П. для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Гора 

13. Про затвердження проекту землеустрою гр. Бабчун О.О. щодо відведення  

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється  в селі Мартусівка 

 

Повторно 

 

14. Про надання дозволу гр. Мельник Ользі Миколаївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 

будівництва житлового будинку в с. Ревне. 

15. Про надання дозволу гр. Горобець Тетяні Іванівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів в с. Ревне. 

16. Про затвердження проекту землеустрою гр. Олешко Людмилі Вікторівні для 

особистого селянського господарства площею 0,10га в с.Ревне 

17. Про затвердження проекту землеустрою гр. Іщенко Олені Олександрівні для 

будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0034га в с.Ревне 

18. Про затвердження проекту землеустрою гр. Білошапці Анастасії Анатоліївні 

для будівництва житлового будинку площею 0,07га в с.Затишне 

19. Про затвердження проекту землеустрою гр. Чмуту Дмитру Петровичу для 

будівництва житлового будинку площею 0,10га в с.Затишне 

20. Про затвердження проекту землеустрою гр. Чмуту Дмитру Петровичу для 

особистого селянського господарства площею 0,10га в с.Ревне 

21. Про затвердження проекту землеустрою гр. Терновому Миколі Івановичу 

щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового 

будинку площею 0,1275га в с. Затишне. 

22. Про затвердження проекту землеустрою гр. Слободзян Зоряні Семенівні 

щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового 

будинку площею 0,06га в с. Затишне. 

23. Про надання дозволу гр.Батечко Інні Олександрівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 

житлового будинку по вул.Мостова в селі  Гора. 

24. Про надання дозволу гр.Крамарьовій Світлані Леонідівні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 

будівництва житлового будинку по вул.Пушкіна в селі  Гора. 
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25. Про надання дозволу гр.Коломієць Любов Михайлівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

(пай)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в селі  Ревне. 

26. Про поновлення рішення гр. Шульзі Людмилі Володимирівні на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с.Ревне. 

27. Про надання дозволу гр.Старченко Павлу Івновичу (АТО) на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 

будівництва житлового будинку в селі  Затишне. 

28. Про затвердження  гр.Хвалько Василь Васильович проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва індивідуальних 

гаражів в селі  Ревне. 

29. Про затвердження  гр.Хвалько Олени Іванівни проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

в селі  Ревне. 

30. Про затвердження  гр.Чмут Валерій Вікторович проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 

кадастровим номером 3220886203:03:005:0424, по вул.Озерна 20 в селі  Затишне. 

31. Про затвердження  гр.Шевченко Олександр Володимирович проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 

житлового будинку з кадастровим номером 3220886203:03:005:0428, по 

вул.Соловїна 22 в селі  Затишне. 

32. Про затвердження  гр.Шевченко Ганни Миколаївни проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого 

селянського господарства з кадастровим номером 32208896201:01:011:0421, в селі  

Ревне. 

33. Про затвердження  гр.Кубрак Ліни Романівни проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 

кадастровим номером 3220886203:03:005:0425, по вул.Липнева 1, в селі  Затишне. 

34. Про затвердження  гр.Жеребко Яніни Юріївни проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з 

кадастровим номером 32208896201:01:011:0378, вул.Чубинського 36, в селі  Ревне. 

35. Про затвердження  гр.Іващенко Юрій Анатолійович проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва житлового 

будинку з кадастровим номером 32208896203:03:005:0393, вул.Травнева 9, в селі  

Ревне. 

36. Про затвердження  гр.Корацінській Олені Олександрівні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для будівництва 

житлового будинку з кадастровим номером 32208896203:03:002:0100, вул. 

Г.Бідненко 28-Б, в селі  Затишне. 

37. Про поновлення рішення Ревненської сільської ради щодо надання дозволу 

гр. Горбатенко Юлії Едуардівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,10га в с.Ревне. 
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38. На розгляд комісії виноситься питання про поновлення рішення Ревненської 

сільської ради щодо надання дозволу гр. Руденькій Альоні Миколаївні на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення особистого селянського господарства площею 0,20га в с.Ревне 

39. Про внесення змін (доповнити) в рішення Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області від 22.07. 2021 року № 538-17-VIII  

40. Про надання дозволу на розробку  детального плану території для 

розташування об'єкту: "Будівництво центру підтримки дитини (дитинства) з 

житлом в с. Гора Бориспільського району Київської області" на земельну 

ділянку, яка  розташована по вулиці Західній в селі Затишне .  

41. Про затвердження «Детальний план території з метою визначення 

планувальної організації і розвитку території на земельну  ділянку з кадастровим 

номером: 3220883200:02:001:2231 та прилеглої території в селі Гора. 

42. Затвердити «Детальний план території з метою визначення планувальної 

організації і розвитку території для  розміщення об’єктів виробничо-складського 

комплексу та упорядкування існуючих виробничих об’єктів, які розташовані на 

земельних ділянках з кадастровими номерами: 3220885001:02:001:0652, 

3220885001:02:001:0647, 3220885001:02:001:0648, 3220885001:02:001:0607, 

3220885001:02:001:0609  по вулиці Мойсеєва в селі Мартусівка. 

43. Про внесення змін до містобудівної документації села Ревне. 

44. Про внесення змін до містобудівної документації села Затишне. 

45. Про внесення змін до містобудівної документації села Мартусівка. 

Голосували: "За" –    4  , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 

 
 
********************************************************************* 

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

На розгляд комісії виноситься питання Про надання дозволу Гірській сільській 

раді на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки по 

вул.Шкільна в селі Ревне. 

вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 

 

2. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про надання дозволу Гірській сільській 

раді на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності по вул.Гагаріна в селі Матусівка 

вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 

 

3. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про надання дозволу на викуп земельної 

ділянки комунальної власності по вул.Пасічна 13-А, в селі Затишне Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області 
вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 
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Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 

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

На розгляд комісії виноситься питання Про надання дозволу на викуп земельної 

ділянки комунальної власності по вул.Шевченка 11-А в селі Ревне Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області 

вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 

 

5. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку гр.Ульянову В.В. в с.Гора 

вирішили: залишити на доопрацювання. Комісійно обстежити місця розміщення 

ділянок та вивчити архівні документи. 

Голосували: "За" – 4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0. 

6. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання про внесення змін в рішення Ревненської 

сільської ради Бориспільського району Київської області від 21 жовтня 2021 року 

№ 1528-60-VIII згідно клопотання гр.Коломієць Г.М. 

вирішили: залишити на доопрацювання. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 

 

7. 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 чи ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,12га в с.Ревне. 

вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл на виготовлення проекту. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0. 

 

8.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання про передачу в строкове платне 

користування земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського  

призначення  на території Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області згідно заяви ТОВ «Універсалагротрейд» 

вирішили: : залишити на доопрацювання. Витребувати з архіву рішення 

Ревненської сільської ради. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0. 

 

9. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність гр. Федоренко О.Л. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в селі Затишне 
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вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 

 

10. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність гр. Півторацькому Н.В. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в селі Затишне 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1    , "утрималися" –   1 . 

 

11.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

гаражного будівництва гр.Щурок А.О. в с.Ревне 

вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 

12.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки гр. Макаренко М.П. для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с.Гора 

вирішили: рекомендувати раді затвердити технічну документацію. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 

 

13.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження проекту землеустрою 

гр. Бабчун О.О. щодо відведення  земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється  в селі Мартусівка 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект у разі додання розробником 

Витягу з містобудівної документації. Станом на момент розгляду проект 

землеустрою не відповідає вимогам чинного законодавства. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 

 

14.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про надання дозволу гр. Мельник Ользі 

Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність для будівництва житлового будинку в с. Ревне. 

вирішили: залишити на доопрацювання. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 

 

15. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься Про надання дозволу гр. Горобець Тетяні Іванівні на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів в с. Ревне. 
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вирішили: залишити на доопрацювання. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 

 

 

 

 

16. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження проекту землеустрою 

гр. Олешко Людмилі Вікторівні для особистого селянського господарства площею 

0,10га в с.Ревне 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1   , "утрималися" –   1 . 

 

17. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження проекту землеустрою гр. 

Іщенко Олені Олександрівні для будівництва індивідуальних гаражів площею 

0,0034га в с.Ревне 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1   , "утрималися" –   1 . 

 

18.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження проекту землеустрою гр. 

Білошапці Анастасії Анатоліївні для будівництва житлового будинку площею 

0,07га в с.Затишне 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1   , "утрималися" –   1 . 

 

19.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження проекту землеустрою гр. 

Чмуту Дмитру Петровичу для будівництва житлового будинку площею 0,10га в 

с.Затишне 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1   , "утрималися" –   1 . 

 

20.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження проекту землеустрою гр. 

Чмуту Дмитру Петровичу для особистого селянського господарства площею 

0,10га в с.Ревне 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1   , "утрималися" –   1 . 

 

21.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження проекту землеустрою гр. 

Терновому Миколі Івановичу щодо відведення земельної ділянки  у власність для 

будівництва житлового будинку площею 0,1275га в с. Затишне. 
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вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1   , "утрималися" –   1 . 

 

 

 

 

22.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження проекту землеустрою гр. 

Слободзян Зоряні Семенівні щодо відведення земельної ділянки  у власність для 

будівництва житлового будинку площею 0,06га в с. Затишне. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1   , "утрималися" –   1 . 

 

23.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про надання дозволу гр.Батечко Інні 

Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність для будівництва житлового будинку по вул.Мостова в селі  

Гора. 

вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 

Голосували: "За" –  3    , "проти" –   0   , "утрималися" –   1 . 

 

24.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про надання дозволу гр.Крамарьовій 

Світлані Леонідівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для будівництва житлового будинку по вул.Пушкіна 

в селі  Гора. 

вирішили: залишити на доопрацювання. Заявнику додати рішення виконкому 

Гірської сільської ради. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 

 

25.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про надання дозволу гр.Коломієць Любов 

Михайлівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки (пай)  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в селі  Ревне. 

вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 
 

26.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про поновлення рішення гр. Шульзі 

Людмилі Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського господарства в 

с.Ревне. 

вирішили: залишити на доопрацювання. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 
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27.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про надання дозволу гр.Старченко Павлу 

Івновичу (АТО) на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність для будівництва житлового будинку в селі  Затишне. 

вирішили: залишити на доопрацювання. 

Голосували: "За" –  3    , "проти" –   0   , "утрималися" –   1 . 
 

28.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження  гр.Хвалько Василь 

Васильович проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 

для будівництва індивідуальних гаражів в селі  Ревне. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 
 

29. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження  гр.Хвалько Олени 

Іванівни проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів в селі  Ревне. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 
 

30. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження  гр.Чмут Валерій 

Вікторович проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 

для будівництва житлового будинку з кадастровим номером 

3220886203:03:005:0424, по вул.Озерна 20 в селі  Затишне. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1   , "утрималися" –   1 . 
 

31. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження  гр.Шевченко 

Олександр Володимирович проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність для будівництва житлового будинку з кадастровим номером 

3220886203:03:005:0428, по вул.Соловїна 22 в селі  Затишне. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1   , "утрималися" –   1 . 
 

32. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження  гр.Шевченко Ганни 

Миколаївни проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 

для ведення особистого селянського господарства з кадастровим номером 

32208896201:01:011:0421, в селі  Ревне. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

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

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження  гр.Кубрак Ліни 

Романівни проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 

для будівництва житлового будинку з кадастровим номером 

3220886203:03:005:0425, по вул.Липнева 1, в селі  Затишне. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1   , "утрималися" –   1 . 
 

34.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження  гр.Жеребко Яніни 

Юріївни проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 

будівництва житлового будинку з кадастровим номером 32208896201:01:011:0378, 

вул.Чубинського 36, в селі  Ревне. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1   , "утрималися" –   1 . 
 

35.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження  гр.Іващенко Юрій 

Анатолійович проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність для будівництва житлового будинку з кадастровим номером 

32208896203:03:005:0393, вул.Травнева 9, в селі  Ревне. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1   , "утрималися" –   1 . 
 
 

36. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання  Про затвердження  гр.Корацінській Олені 

Олександрівні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність для будівництва житлового будинку з кадастровим номером 

32208896203:03:002:0100, вул. Г.Бідненко 28-Б, в селі  Затишне. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проект. 

Голосували: "За" –  2    , "проти" –   1   , "утрималися" –   1 . 

 

37. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання про поновлення рішення Ревненської 

сільської ради щодо надання дозволу гр. Горбатенко Юлії Едуардівні на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення особистого селянського господарства площею 0,10га в с.Ревне. 

вирішили: залишити на доопрацювання. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 

 

38.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання про поновлення рішення Ревненської 

сільської ради щодо надання дозволу гр. Руденькій Альоні Миколаївні на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

для ведення особистого селянського господарства площею 0,20га в с.Ревне. 
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вирішили: залишити на доопрацювання. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 

 

39.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про внесення змін (доповнити) в рішення 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області від 22.07. 2021 

року № 538-17-VIII , про встановлення ставки орендної плати за земельну ділянку 

по вул.Шевченка в с.Ревне. 

вирішили: рекомендувати раді встановити ставку в розмірі 3% від НГО. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 

 

40.  Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про надання дозволу на розробку  

детального плану території для розташування об'єкту: "Будівництво центру 

підтримки дитини (дитинства) з житлом в с. Гора Бориспільського району 

Київської області" на земельну ділянку, яка  розташована по вулиці Західній в 

селі Затишне .  

вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 

 

41. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про затвердження «Детальний план 

території з метою визначення планувальної організації і розвитку території на 

земельну  ділянку з кадастровим номером: 3220883200:02:001:2231 та прилеглої 

території в селі Гора. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити детальний план територій. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 

 

42. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Затвердити «Детальний план території з 

метою визначення планувальної організації і розвитку території для  розміщення 

об’єктів виробничо-складського комплексу та упорядкування існуючих 

виробничих об’єктів, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими 

номерами: 3220885001:02:001:0652, 3220885001:02:001:0647, 

3220885001:02:001:0648, 3220885001:02:001:0607, 3220885001:02:001:0609  по 

вулиці Мойсеєва в селі Мартусівка. 

вирішили: рекомендувати раді затвердити детальний план територій. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 

 

43. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про надання дозволу на внесення змін до 

містобудівної документації села Ревне. 

вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 
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44. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про надання дозволу на внесення змін до 

містобудівної документації села Затишне. 

вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 

Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0   , "утрималися" –   0 . 

 

 

45. Доповіла Бідненко Т.В.- голова комісії: 

На розгляд комісії виноситься питання Про надання дозволу на внесення змін до 

містобудівної документації села Мартусівка. 

вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл. 

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 


