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ПРОТОКОЛ № 22 

засідання постійної комісії Гірської сільської ради з питань земельних відносин, 

планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 

середовища 

 

онлайн додаток                                                                                         03.11.2021   

 

Розпочато: 14-00год                                                             Закрито: 15-00год          

 

 

Голова засідання: Бідненко Т.В. 

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

Відсутні члени комісії:  

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

                    Шершень Л.Ф.-секретар Гірської сільської ради 

Присутні:  

 

СЛУХАЛИ:          Про затвердження порядку денного. 

ВИСТУПИЛИ:    Бідненко Т.В. 

 

Запропоновано здійснити вивчення питань порядку денного (проєктів 

рішень) в онлайн додатку та визначитись шляхом голосування в опитуванні під 

кожним проєктом рішення. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності призначення якої змінюється із земель для іншого 

сільськогосподарського призначення для розташування та обслуговування 

об`єктів нерухомості (господарських будівель) на землі для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (для будівництва будівлі 

обслуговуючого персоналу (пожежного посту). 

2. Про надання дозволу Гірській сільській раді на виготовлення технічної 

документації щодо об’єднання земельних ділянок.   

3. Про надання дозволу Гірській сільській раді на виготовлення технічної 

документації щодо поділу земельної ділянки  

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

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

На розгляд комісії виноситься проект рішення Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

призначення якої змінюється із земель для іншого сільськогосподарського 

призначення для розташування та обслуговування об`єктів нерухомості 

(господарських будівель) на землі для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови для будівництва та обслуговування інших 



2 

 

будівель громадської забудови (для будівництва будівлі обслуговуючого 

персоналу (пожежного посту). 

вирішили: рекомендувати раді затвердити проєкт та змінити цільове призначення. 

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

 
 

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

На розгляд комісії виноситься проект рішення про надання дозволу Гірській 

сільській раді на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок з кадастровим номером 3220883201:01:020:0002 

площею 0,0664га та з кадастровим номером 3220883201:01:020:0005 площею 

0,2270га, для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови 

(для будівництва будівлі обслуговуючого персоналу пожежного посту) (КВЦПЗ 

03.15), які  розташовані по вулиці Центральна 21, село Гора.   

вирішили: рекомендувати раді надати дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою. 

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

 
 

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

1. На розгляд комісії виноситься проект рішення про надання дозволу Гірській 

сільській раді на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності цільовим призначенням для будівництва та 
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обслуговування будівель закладів освіти з кадастровим номером 

3220883201:01:006:0078 загальною площею 3,1422га на дві земельні ділянки: 

площею 3,1400га та площею 0,0022га, та виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення новоутвореної земельної ділянки площею 0,0022га цільове 

призначення якої змінюється з земель для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти на землі для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії. 

 

вирішили: рекомендувати раді надати дозволи на виготовлення документації із 

землеустрою. 

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 


