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БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

6 сесія   VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

30 червня 2021 року                                                                      № _______-6-VIII 

          с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою АТ «К.ЕНЕРГО» та  надання 

дозволу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії, 

за адресою: вулиця Микільсько-Борщагівська, 

33, село Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області 

 

Розглянувши заяву АТ «К.ЕНЕРГО» в особі директора Гончарук А.А.                   

від 06.05.2020р. за № 483 щодо добровільної відмови в користувані земельною 

ділянкою, площею 1,0749 га, з цільовим призначенням – для виробництва та 

розподілення електроенергії, яка розташована на вул. Микільсько-

Борщагівська, 33, в селі Софіївська Борщагівка Бучанського (раніше Києво-

Святошинського) району Київської області, та заяви ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 08.04.2021р. № 1051/1-11 та від 28.04.2021р. № 1274/1-

11 про надання дозвілу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), з метою сформування земельної ділянки комунальної власності для 

подальшої передачі даної земельної ділянки в користування на умовах оренди 

в звязку з переходом права власності на нерухоме майно, враховуючи висновок 

постійної комісії з питань земельних відносин, відповідно до  ст. 12, 107, 141, 

142, 193, 194, 202 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада - 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право  постійного користування земельною ділянкою                   

АТ «К.ЕНЕРГО», площею 1,0749 га, з цільовим призначенням – для 

виробництва та розподілення електроенергії, яка розташована на вулиці 



Микільсько-Борщагівська, 33, в селі Софіївська Борщагівка Бучанського 

(раніше Києво-Святошинського) району Київської області, що посвідчено 

Державним актом на право постійного користування землею серія І-КВ № 

003670, який зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 395 від 03.11.2002р. 

2. Надати ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 1,0749 

га, з цільовим призначенням - для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії, на вулиці Микільсько-Борщагівська, 33 в селі Софіївська Борщагівка 

Бучанського району Київської області, з метою передачі сформованої земельної 

ділянки комунальної власності у користування на умовах оренди, без зміни її 

цільового використання, на якій знаходиться об’єкт  нерухомого майна – 

комплекс будівель і споруд, який належить на праві приватної власності 

Приватному акціонерному товариству  «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 

що посвідчено витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності від 25.06.2020р., індексний номер витягу: 

213932549. 

3.  Доручити ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» замовити в 

землевпорядній організації розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка відповідатиме вимогам Закону України «Про землеустрій». 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 1,0749 

га, з цільовим призначенням - для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії, на вулиці Микільсько-Борщагівська, 33 в селі Софіївська Борщагівка 

Бучанського району Київської області подати на затвердження черговою сесією 

Борщагівської сільської ради.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин. 

 

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


