
   

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

5 сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

26  квітня 2021 року                                                                № _______ - 5 - VIII                                

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про затвердження гр. Мегедь Оксані 

Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки цільового 

призначення якої змінюється із земель 

для індивідуального садівництва на 

землі для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури в селі  

Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області 

Розглянувши клопотання ТОВ «ЕЛІТЗЕМ» від 02.03.2021р. вх.№599/1-11 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється  із земель для індивідуального 

садівництва на землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури,  площею 0,0875 га, яка розташована 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. Мегедь Оксані Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 0,0875 га (з кадастровим номером: 

3222486200:03:004:6020), цільове призначення якої змінюється із земель для 

індивідуального садівництва на землі для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури, в селі Софіївська Борщагівка Бучанського (раніше 

Києво-Святошинського) району Київської області. 

2. Змінити гр. Мегедь Оксані Анатоліївні цільове призначення земельної 

ділянки, площею 0,0875 га (з кадастровим номером: 3222486200:03:004:6020) 



   

в селі Софіївська Борщагівка Бучанського (раніше Києво-Святошинського) 

району Київської області, із земель для індивідуального садівництва на землі 

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, що належить 

громадянці Мегедь Оксані Анатоліївні згідно витягу з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 

03.12.2018р., індексний номер витягу: 147781482. 

3. Зобов'язати гр. Мегедь Оксану Анатоліївну  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 

 

 


