
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

6 сесія   VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

30 червня 2021 року                                                                        № _______-6-VIII 

          с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про надання дозволу Фізичній особі-

підприємцю  Балюк Маріанні Миколаївні 

на розроблення проекту землеустрою щодо  

земельної ділянки, цільове призначення 

якої змінюється із земель призначених для 

розміщення офісних та складських 

приміщень на землі для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку, яка розташована на 

вулиці Мальовнича, 3, с. Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської 

області 

 

Розглянувши заяву ФОП Балюк Маріанни Миколаївни від 25.06.2021р.                

№ 1596/1-11 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення орендованої земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється із земель призначених для розміщення офісних та складських 

приміщень на землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку, площею 1,0 га, кадастровий номер 

3222485901:01:039:0008, яка розташована на вулиці Мальовнича, 3 в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського (раніше Києво-Святошинського) 

району Київської області, та знаходиться у неї в користуванні на умовах 

довгострокової оренди, згідно договору оренди земельної ділянки № 1-901 від 

19.04.2005р., посвідченого витягом з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 24.06.2021р., 

індексний номер: 263045342, враховуючи висновок постійної комісії з питань 

земельних відносин, відповідно до ст. 12,  20, 38, 39, 83, 93, 122 Земельного 

Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про оренду землі», 

керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська 

рада – 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл ФОП  Балюк Маріанні Миколаївні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення орендованої земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється із земель призначених для розміщення офісних та 

складських приміщень на землі для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку,  площею 1,0 га, кадастровий номер 



3222485901:01:039:0008, яка розташована на вулиці Мальовнича, 3 в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського (раніше Києво-Святошинського) 

району Київської області. 

2 Фізичній особі-підприємцю Балюк Маріанні Миколаївні замовити в 

землевпорядній організації розробку проекту землеустрою щодо відведення 

орендованої земельної ділянки цільове призначення якої змінюється, яка 

відповідатиме вимогам Закону України «Про землеустрій». 

        3. Зміст проекту землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 50 Закону 

України «Про землеустрій». Розроблений проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється, подати на розгляд та 

затвердження на сесії Борщагівської сільської ради.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин. 

 

   Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


