
 

   

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

5 сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

26  квітня 2021 року                                                                № _______ - 5 - VIII                                

с. Петропавлівська Борщагівка 
     

Про затвердження гр. Кукіль Л.Д. 

проект землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної 

ділянки, за адресою село Софіївсьа 

Борщагівка по вулиці Осамитова, 1/1, 

цільове призначення  якої змінюється 

із земель для будівництва та 

обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на землі  для 

будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури  

 

Розглянувши заяву гр. Кукіль Любов Дмитрівни від 16.04.2021р. вх. № К-

1152 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється  із земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), 

площею   0,0914 га, яка розташована на вул. Оксамитова, 1/1 в селі Софіївська 

Борщагівка Бучанського (раніше Києво-Святошинського) району Київської 

області, керуючись ст. ст. 12, 20, 186 Земельного кодексу України, розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України,  ст. 50 Закону України 

«Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська 

рада, - 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити гр. Кукіль Любові Дмитрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 0,0914 га (кадастровий номер: 

3222486201:01:110:0300), цільове призначення якої змінюється із земель для 



 

   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) на землі для  будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються 

для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням 

прибутку) на вул. Оксамитова, 1/1 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського 

(раніше Києво-Святошинського) району Київської області. 

2. Змінити гр. Кукіль Любові Дмитрівні цільове призначення земельної 

ділянки,  площею 0,0914 га (кадастровий номер: 3222486201:01:110:0300), на 

вул. Оксамитова, 1/1   в селі Софіївська Борщагівка Бучанського (раніше 

Києво-Святошинського) району Київської області, із земель для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 

інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), що 

належить громадянці Кукіль Любові Дмитрівні згідно Державного акту на 

право власності на земельну ділянку Серія ЯМ № 328876 зареєстрованого в 

Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на 

право постійного користування землею, договорів оренди землі за                   

№ 322240001000712 від 29.02.2012р. 

3. Зобов'язати гр. Кукіль Любов Дмитрівну виконувати обов'язки  

власника земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин. 
 

 

 

 

        Сільський голова                                   Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Підготовлено:               ______________    М. Семіхова 

 

Погоджено:                   ______________   І.  Станіславська  

                                          

 _______________    І. Тарасова 

 


