
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО   РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про скасування рішень Гірської сільської ради   
 

Враховуючи результати службового розслідування та рекомендації комісії, 
затвердженої Розпорядженням сільського голови від 07.10.2021 № 107 «Про  
проведення службового розслідування», щодо скасування рішень Гірської 
сільської ради з метою дотримання вимог абз.2 ч.2 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,   керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Гірська сільська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Скасувати рішення Гірської сільської ради від 03 червня 2021 року: 

1.1. № 412-14-VІІІ «Про затвердження гр. Дуднику Івану Олексійовичу 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,0917 по пров. Пасічниму 1-А, с. Мартусівка». 

2. Скасувати рішень Гірської сільської ради від 17 червня 2021 року: 
2.1. № 455-15-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку у власність гр. Шалі Інні Володимирівні»; 

2.2. № 454-15-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку у власність гр. Кратюку Миколі Володимировичу»; 

2.3. № 453-15-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку у власність гр. Падалки Валентину Володимировичу»; 

2.4. № 452-15-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку у власність гр. Мельник Тетяні Володимирівні»; 

2.5. № 451-15-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку у власність гр. Кияшку Олександру Олександровичу»; 

2.6. № 450-15-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку у власність гр. Плужнік Валентині Анатоліївні»; 



2.7. № 449-15-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку у власність гр. Столяровій Катерині Юріївні»; 

2.8. № 448-15-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку у власність гр. Жоміру Юрію Володимировичу»; 

2.9. № 447-15-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку у власність гр. Григоренку Сергію Михайловичу»; 

2.10. № 446-15-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку у власність гр. Головасі Аллі Петрівні»; 

2.11. № 445-15-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку у власність гр. Назаренку Валентину Івановичу»; 

2.12. № 444-15-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку у власність гр. Бєлозьоровій Ользі Геннадіївні»; 

3. Скасувати рішень Гірської сільської ради від 22 липня 2021 року: 
3.1. № 594-17-VІІІ «Про затвердження гр. Куріленко Анастасії Олексіївні 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,0903 га з кадастровим номером 3220886203:03:001:0109 
розташованої по вул. Солов’їна, 53 село Затишне»; 

3. 2. № 593-17-VІІІ «Про затвердження гр. Страшній Ірині Олексіївні 
проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,0903 га з кадастровим номером 3220886203:03:001:0112 
розташованої по вул. Солов’їна, 45 село Затишне»; 

3.3. № 584-17-VІІІ «Про затвердження гр. Бондаренку Артему 
Миколайовичу проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,1000 га з 
кадастровим номером 3220886201:01:011:0405 розташованої по вул. 
О.Устименко, 4 село Ревне»; 

3.4. № 549-17-VІІІ «Про затвердження гр. Вовк Олександрі 
Володимирівні проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0550 га з кадастровим номером 
3220886201:01:002:0216 розташованої по вул. Столична, 10 село Ревне»; 

3.5. № 548-17-VІІІ «Про затвердження гр. Чепурко Ніні Петрівні проєкт 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,15 га з кадастровим номером 3220886201:01:011:0400 розташованої по вул. 
Лісова, 30 село Ревне»; 



3.6. № 545-17-VІІІ «Про затвердження гр. Головач Альоні Сергіївні 
проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,1157 га з кадастровим номером 3220886201:01:011:0382 
розташованої по вул. Чубинського, 5 село Ревне»; 

4. Скасувати рішень Гірської сільської ради від 12 серпня 2021 року: 
4.1. № 647-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Чепурко Сергію Анатолійовичу»; 
4.2. № 646-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Тименко Вадерії Анатоліївні»; 
4.3. № 645-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Братчиковій Ользі Іванівні»; 
4.4. № 644-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Романенко Оксані Андріївні»; 
4.5. № 643-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Безпалій Катерині Олександрівні»; 
4.6. № 642-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Гойко Віктору Васильовичу»; 
4.7. № 641-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Калиті Наталії Іванівні»; 
4.8. № 640-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Кубраку Станіславу Романовичу»; 
4.9. № 639-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Івашковій Євгенії Олексіївні»; 
4.10. № 638-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Косовець Ярославі Анатоліївні»; 
4.11. № 637-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Шевцовій Оксані Юріївні»; 
4.12. № 636-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Півторацькому Євгенію 
Віталійовичу»; 

4.13. № 635-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Жученко Сніжані Петрівні»; 

4.14. № 634-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Гуріну Олександру Григоровичу»; 

4.15. № 633-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Батушкіній Тетяні Валеріївні»; 

4.16. № 632-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Мироненко Любов Іванівні»; 

4.17. № 631-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Коломієць Яну Михайловичу»; 

4.18. № 630-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Іванчук Наталії Миколаївні»; 



4.20. № 629-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Сущенко Наталії Валеріївні»; 

4.21. № 628-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Хомишинець Оксані Василівні»; 

4.22. № 627-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Тихоплав Лідії Миколаївні»; 

4.23. № 626-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Коломійцю Сергію Федоровичу»; 

4.24. № 625-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Мулявчик ВалентиніМихайлівні»; 

4.25. № 624-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Пасічнику Василю 
Володимировичу»; 

4.26. № 623-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Карпенко Наталії Миколаївні»; 

4.27. № 621-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Чуловській Катерині Іллівні»; 

4.28. № 620-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність  гр. Крикуну Євгенію Петровичу»; 

4.29. № 619-17-VІІІ «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Чабан Валерії Олександрівні». 

5. Повторно розглянути питання затвердження проєктів землеустрою 
вказаних в пунктах 1-4 даного рішення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології. 
 
від                         2021 року 
№          -VІІІ       
          
Сільський голова                                    Роман ДМИТРІВ  

 
 
ПОГОДЖЕНО: 
Секретар сільської ради                                                Людмила ШЕРШЕНЬ 
 
В. о. Начальника відділу правового та 
Кадрового забезпечення                                               Євгеній СТЕПАНЕНКО 
 
 
Виконавець: 
Спеціаліст відділу містобудування  
та архітектури                                                                 Тетяна БІДНЕНКО 
 


