
   

 
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

5 сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

26  квітня 2021 року                                                                  № ______ - 5 - VIII                                

с. Петропавлівська Борщагівка 

         

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у комунальну 

власність Борщагівській сільській 

раді Бучанського району (раніше 

Києво-Святошинського) району 

Київської області для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд 

автомобільногог транспорту та 

дорожнього господарства в селі 

Софіївська Борщагівка Бучанського 

(раніше Києво-Святошинського) 

району Київської області площею 

1,4929 га  кадастровий номер 

3222486200:03:004:6387 

 

Розглянувши подання начальника відділу землекористування та кадастру 

Борщагівської сільської ради  М. Семіхової, керуючись ст. ст. 12, 122, 123 

Земельного кодексу України, враховуючи наказ Головного управління 

Держгеокадастру у Київський області від 08.12.2020 року   № 12-ОТГ, Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», Указом 

Президента України від 15.10.2020 № 449/2020 «Про деякі заходи щодо 

прискорення реформ у сфері земельних відносин», 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

кадастровим номером 3222486200:03:004:6387 загальною площею 1,4929 га у 

комунальну власність Борщагівській сільській раді Бучанського (раніше 

Києво-Святошинського) району Київської області для розміщення та 



   

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства  в селі Софіївська Борщагівка Бучанського (раніше Києво-

Святошинського) району Київської області. 

2. Віднести земельну ділянку з кадастровим номером 

3222486200:03:004:6387  загальною площею 1,4929  га до категорії земель - 

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

3. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку 

площею 1,4929 га, з кадастровим номером 3222486200:03:004:6387, з 

цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства в селі Софіївська 

Борщагівка Бучанського (раніше Києво-Святошинського) району Київської 

області за Борщагівською сільською радою Бучанського району Київської 

області. 

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 

 


