
Додаток  

до порядку денного сьомої 

чергової сесії Борщагівської 

сільської ради VIIІ скликання від 

11 жовтня 2021р. 

 

 

 

Перелік земельних питань, 

які виносяться на розгляд сьомої чергової сесії Борщагівської сільської 

ради VIIІ скликання  

(проект) 

 

 

 

1. Про відмову в наданні земельних ділянок громадянам з різним цільовим 

призначенням на території Борщагівської сільської ради. 

 

1.1. Про відмову в наданні дозволу  гр. Мединській  Олені Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа- 976,16 м.кв.) 

1.2. Про відмову в наданні дозволу гр. Бандура Віктору Ігоровичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність с. 

Чайки Бучанського  району Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0465 га) 

1.3. Про відмову в наданні дозволу гр. Дороніній Ганні Ігорівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в межах 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0800 га) 

1.4. Про відмову в наданні дозволу  гр. Відловській Ірині Ярославівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Чайки Бучанського району Київської області.                            

                                                                          (орієнтовна площа- 0,0600 га) 

1.5. Про відмову в наданні дозволу  гр. Відловській Ірині Ярославівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Чайки Бучанського району Київської області.                            

                                                                          (орієнтовна площа- 0,0460 га) 

1.6. Про відмову в наданні дозволу гр. Власовій Зої Володимирівні  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області.  



1.7.  Про відмову в наданні дозволу  гр. Д’яченко Сергію Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, в межах с. Петропавлівська Борщагівка  Бучанського  району 

Київської області. 

                                                                           (орієнтовна площа- 803,37 м.кв.) 

1.8.  Про відмову в наданні дозволу  гр. Д’яченко Сергію Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, в межах с. Петропавлівська Борщагівка  Бучанського  району 

Київської області. 

                                                                           (орієнтовна площа- 795,27 м.кв.) 

1.9. Про відмову в наданні дозволу  гр. Мединській Олені Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, в межах с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської області.  

(орієнтовна площа- 997,45 м.кв.) 

1.10. Про відмову в наданні дозволу  гр. Біленко Людмилі Леонідівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Полтавська в с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,2400 га) 

1.11. Про відмову в наданні дозволу  гр. Тищенко Юлії Володимирівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, в межах с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

1.12. Про відмову в наданні дозволу гр. Івченку Раллану Рустамовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, в межах с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського  району 

Київської області. 

1.13. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Ігорю Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Платона Майбороди, 18 в межах села Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0850 га) 

1.14.  Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Ігорю Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Княгині Ольги, 53 в межах села Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0900 га) 

1.15. Про відмову гр. Борищук Катерині Валеріївні в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської 

області. 

(орієнтовна площа – 0,2200 га) 



1.16. Про відмову   гр. Корніяшику Андрію  Володимировичу у наданні дозволу   

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського  району 

Київської області. 

1.17. Про відмову гр. Кушніру Олегу Михайловичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної. Софіївська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

  (орієнтовна площа - 0,1500 га) 

1.18. Про відмову у наданні дозволу гр. Федченко  Роману Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської 

області. 

(орієнтовна площа 0,2500 га) 

1.19.  Про відмову в наданні дозволу гр. Боєчку Володимиру Володимировичу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність на вул. Заводська в Софіївська Борщагівка Бучанського  району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0400 га) 

1.20.  Про відмову в наданні дозволу гр. Козирському Руслану Вальдімаровичу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

           (орієнтовна площа – 0,2500 га) 

1.21. Про відмову в наданні дозволу гр. Григорчук Ганні Вадимівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вулиці Квітневій в межах села Софіївська Борщагівка  

Бучанського  району Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0920 га) 

1.22.  Про відмову в наданні дозволу гр. Горбатюк Віталію Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського  району Київської 

області. 

(орієнтовна площа - 0,0800 га) 

1.23. Про відмову в наданні дозволу гр. Горбатюк Віталію Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського  району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 2,0 га) 

1.24. Про відмову в наданні дозволу гр. Мединській Олені Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 953,37 м. кв.) 



1.25. Про відмову в наданні дозволу гр. Мединській Олені Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 971,35 м. кв.) 

1.26. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської 

області. 

(орієнтовна площа - 0,1120 га) 

1.27. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської 

області. 

(орієнтовна площа - 0,0786 га) 

1.28. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської 

області. 

(орієнтовна площа - 0,2043 га) 

1.29. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0837 га) 

1.30.  Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,2051 га) 

1.31. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0735 га) 

1.32. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0824 га) 

1.33. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 



власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0840 га) 

1.34. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0791га) 

1.35. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0736га) 

1.36. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0821га) 

1.37. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,1086га) 

1.38. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0844га) 

1.39. Про відмову в наданні дозволу гр. Дороніній Антоніні Ігорівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,1016га) 

1.40. Про відмову в наданні дозволу гр. Суконкіну Дмитру Вікторовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Петропавлівська Борщагівка  Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа - 2,0га) 

1.41. Про відмову в наданні дозволу гр. Суконкіну Дмитру Вікторовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Софіївська Борщагівка  Бучанського району Київської 

області. 

(орієнтовна площа – 0,0800га) 



1.42. Про відмову в наданні дозволу гр. Чорненькій Валентині Андріївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Шупика в селі Софіївська Борщагівка  Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0500га) 

1.43. Про відмову в наданні дозволу гр. Калугіну Олександру Валерійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

1.44. Про відмову в наданні дозволу гр. Калугіну Максиму Сергійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської 

області. 

1.45. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського  району 

Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0711 га) 

1.46. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Ігорю Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Білогородська в межах села Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа -0,2000 га) 

1.47. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Миколі Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Миколи Лисенка, 53 в межах села Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа -0,0950га) 

1.48. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Тетяні Петрівні  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по вул. 

Миколи Лисенка, 5 в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

(орієнтовна площа -0,1100га) 

1.49. Про відмову у наданні дозволу  гр. Бондаренко Ользі Іванівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність на вул. Соборна, 49-51 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського  

району Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,1500 га) 

1.50. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського  району 

Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,1369 га) 



1.51. Про відмову в наданні дозволу  гр. Федченку Роману Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського  району Київської 

області. 

(орієнтовна площа - 0,1000 га) 

1.52. Про відмову в наданні дозволу гр. Маркову Дмитру Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського  району 

Київської області. 

(орієнтовна площа -0,1500 га) 

1.53. Про відмову в наданні дозволу гр. Кульбачній Олені Сергіївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села  Петропавлівська Борщагівка по вул. Білогородська, 

54 Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.54.  Про відмову в наданні дозволу гр. Кульбачній Олені Сергіївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села  Петропавлівська Борщагівка по вул. Миколи 

Лисенка, 44 Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0850 га) 

1.55.  Про відмову в наданні дозволу гр. Кульбачній Олені Сергіївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села  Петропавлівська Борщагівка по вул. Володимира 

Івасюка, 23 Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0850 га) 

1.56.  Про відмову в наданні дозволу гр. Кульбачній Олені Сергіївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села  Петропавлівська Борщагівка по вул. Платона 

Майбороди, 26 Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0900 га) 

1.57.  Про відмову в наданні дозволу гр. Кульбачній Олені Сергіївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села  Петропавлівська Борщагівка по вул. Миколи 

Лисенка, 37 Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1200 га) 

1.58.  Про відмову в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.59. Про відмову в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 



власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.60. Про відмову в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.61. Про відмову в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.62. Про відмову в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.63. Про відмову в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.64. Про відмову в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.65. Про відмову в наданні дозволу гр. Ковриженку Валерію Григоровичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Чайки  Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,12 га) 

1.66. Про відмову в наданні дозволу гр. Будім Дмитру Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,10 га) 

1.67. Про відмову в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 



1.68. Про відмову в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.69. Про відмову в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.70. Про відмову в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.71. Про відмову в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.72. Про відмову в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.73. Про відмову в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.74. Про відмову в наданні дозволу гр. Бекірову Алі Енверовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Петропавлівська Борщагівка на вулиці Михайла 

Вербицького, 12 Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0700 га) 

1.75. Про відмову в наданні дозволу гр. Годуну Роману Леонідовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0800 га) 

1.76. Про відмову в наданні дозволу гр. Десяткі Олені Петрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в межах 

села Петропавлівська Борщагівка  Бучанського району Київської області. 



(орієнтовна площа – 0,0650 га) 

1.77. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Миколі Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці Миколи 

Мозгового, 16 Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0850 га) 

1.78. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Миколі Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці Платона 

Майбороди, 28 Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0850 га) 

1.79. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Тетяні Петрівні  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в межах 

села Петропавлівська Борщагівка по вулиці Миколи Лисенка, 13 Бучанського 

району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1100 га) 

1.80. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Тетяні Петрівні  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в межах 

села Петропавлівська Борщагівка по вулиці Павла Чубинського, 6 

Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0850 га) 

1.81. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Тетяні Петрівні  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в межах 

села Петропавлівська Борщагівка по вулиці Платона Майбороди, 52 

Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0850 га) 

1.82. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Тетяні Петрівні  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в межах 

села Петропавлівська Борщагівка по вулиці Миколи Лисенка, 14 Бучанського 

району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0850 га) 

1.83. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Миколі Миколайовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Білогородська, 52 в межах села Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.84. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Миколі Миколайовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Володимира Івасюка, 35 в межах села Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0850 га) 

1.85. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Ігорю Миколайовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 



власність по вул. Миколи Лисенка, 43 в межах села Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.86. Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак Ігорю Миколайовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Павла Костенка, 1 в межах села Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0850 га) 

1.87. Про відмову в наданні дозволу гр. Гайдай Ларисі Валентинівні  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

1.88. Про відмову в наданні дозволу гр. Шинкаренку Віктору Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.89. Про відмову в наданні дозволу гр. Господарчук Марії Станіславівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  села Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

1.90. Про відмову в наданні дозволу гр. Усову Артему Руслановичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

1.91. Про відмову в наданні дозволу гр. Желєзнік Ользі Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  с. Чайки Бучанського району Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,0100 га) 

1.92. Про відмову в наданні дозволу гр. Яценко Ользі Михайлівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.93. Про відмову в наданні дозволу гр. Яценко Ользі Михайлівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.94. Про відмову в наданні дозволу гр. Яценко Ользі Михайлівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 



                                                                        (орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.95. Про відмову в наданні дозволу гр. Яценко Євгенію Віталійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,1500 га) 

1.96. Про відмову в наданні дозволу гр. Тесленку Сергію Юрійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,1000 га) 

1.97. Про відмову в наданні дозволу гр. Шлямару Ігорю Лернідовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

1.98.  Про відмову в наданні дозволу гр. Каченюку Сергію Григоровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

1.99.   Про відмову в наданні дозволу гр. Осипенку Василю Григоровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

1.100. Про відмову в наданні дозволу гр. Кісєльовій Тетяні Ігорівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,1200 га)   

1.101. Про відмову в наданні дозволу гр. Бутоліній Владиславі Максимівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в селі Софіївська Борщагівка на вулиці Лісова, 47 Бучанського 

району Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,2500 га)    

1.102. Про відмову в наданні дозволу гр. Крят Ларисі Михайлівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  в 

межах с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Північна Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,1000 га)   

1.103. Про відмову в наданні дозволу гр. Дорош Андрію Володимировичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 



1.104. Про відмову в наданні дозволу гр. Воляник Богдану Петровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 2,00 га)  

1.105. Про відмову в наданні дозволу гр. Воляник Святославу Богдановичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 2,00 га)  

1.106. Про відмову в наданні дозволу гр. Іщенку Олександру Петровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

1.107. Про відмову в наданні дозволу гр. Мельник Ніні Петрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  в 

межах  с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

                                                                               (орієнтовна площа – 60 м. кв.)  

1.108. Про відмову в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,0605 га)   

1.109. Про відмову в наданні дозволу гр. Сварчевському Олександру 

Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  в межах села Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,0850 га)   

1.110. Про відмову в наданні дозволу гр. Тищенко Миколі Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

1.111.  Про відмову в наданні дозволу гр. Болговій Тетяні Юріївні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  в 

межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області.  

                                                                        (орієнтовна площа – 0,1200 га)   

1.112. Про відмову в наданні дозволу гр. Болгову Сергію Вікторовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,1200 га)   

1.113. Про відмову в наданні дозволу гр. Науменко Олексію Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 



власність  в селі Софіївська  Борщагівка Бучанського району Київської 

області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,0400 га)   

1.114.  Про відмову в наданні дозволу гр. Тараненко Ользі Ігорівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,1200 га)   

1.115. Про відмову в наданні дозволу гр. Терещенко Ользі Василівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,1200 га)   

1.116.  Про відмову в наданні дозволу гр. Шпідько Григорію Васильовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

                                                                        (орієнтовна площа – 0,1600 га)   

1.117. Про відмову в наданні дозволу гр. Остапенко Ніні Василівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  в селі Софіївська  Борщагівка по вулиці Гагаріна Бучанського 

району Київської області. 

1.118. Про відмову у наданні дозволу   гр. Шавейко Анатолію Олександровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність на перетині вул. Весняна та вул. Ярослава Мудрого в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1600 га)   

1.119 . Про відмову у наданні дозволу гр. Галушко Сергію Олександровичу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0835) 

 

2. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам з різним цільовим 

призначенням на території Борщагівської сільської ради. 

 

2.1. Про надання дозволу гр. Локшину Богдану Степановичу  на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), на вул. Мельниченка, 60 в селі Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0915 га) 



2.2. Про надання дозволу гр. Сич Сергію Сергійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, на вул. О. Матросова в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області.  

(орієнтовна площа- 0,0915 га) 

2.3. Про надання дозволу гр. Самойленку Олександру Миколайовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, на вул. Київська в селі 

Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області.  

(орієнтовна площа- 0,0160 га) 

2.4. Про надання дозволу гр. Дашук Марії Василівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, на вул. Жовтнева, 23 в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

 (орієнтовна площа- 0,0200 га) 

2.5. Про надання дозволу гр. Базіченко Тамарі Андріївні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, на вул. Шупика в селі Софіївська 

Борщагівка Бучанського району Київської області.  

(орієнтовна площа- 0,0300 га) 

2.6. Про надання дозволу гр. Вербіну Юрію Леонідович на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства, в селі Чайки Бучанського району 

Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0127га) 

2.7. Про надання  дозволу гр. Конфедрат Ганні Олександрівні на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), яка розташована на вул. Платона Майбороди в 

селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,1000га) 

2.8. Про надання  дозволу гр. Кузнецову Олексію Вікторовичу на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована на вул. 

Катерини Білокур в селі Чайки Бучанського району  Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,1100га) 

 

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки цільове призначення якої змінюється 

 

3.1. Про затвердження гр. Тутевичу Володимиру Максимовичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 



змінюється із земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на 

землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна  площа- 0,3958 га) 

3.2. Про затвердження гр. Тутевичу Володимиру Максимовичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства на 

землі для  будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна  площа- 0,6799 га) 

3.3. Про затвердження гр. Бадду Марії Володимирівні  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 торгівлі, на вул. Зої Космодемянської, 1 в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна  площа- 0,3513 га) 

3.4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр. Пустоваровій Вікторії Ігорівні, цільове призначення якої змінюється з 

земель для ведення особистого селянського господарства на землі для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), яка розташована на вул. Райдужна, 26 в селі 

Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна  площа- 0,1026 га) 

3.5. Про затвердження гр. Гудкова Людмила Володимирівна, Безотосна Тетяна 

Василівна проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється із земель для будівництва індивідуальних 

гаражів 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), яка 

розташована на вул. Велика Кільцева, 4-Г село Петропавлівська Борщагівка. 

(загальна площа - 0,0242га) 

3.6.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

гр. Лопаті Анатолію Миколайовичу, цільове призначення якої змінюється з 

земель для ведення особистого селянського господарства на землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), яка розташована  на вул. Калинова в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

 (загальна площа - 0,0378га) 

3.7. Про затвердження гр. Кебікову Олегу Леонідовичу проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із 

земель для ведення особистого селянського господарства 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. Білоцерківська, 7-Г в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області та розрахунку втрат сільськогосподарського 

виробництва при зміні цільового призначення земельної ділянки. 

 (загальна площа – 0,0900га) 

3.8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                        

гр. Новику Олегу Борисовичу, цільове призначення якої змінюється з земель 

для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована на вул. Пушкіна, 18 в селі Софіївська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,0549га) 

3.9. Про затвердження гр. Майстренку Олександру Михайловичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється із земель для будівництва та обслуговування паркінгів та 

автостоянок на землях житлової та громадської забудови на землі для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в селі 

Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,1464га) 

3.10. Про затвердження гр. Болтрик Мирославі Сергіївні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із 

земель для охорони здоров’я і соціальних послуг на землі  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), на вул. Островського, 23-б в селі Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0, 3307га) 

3.11. Про затвердження гр. Грайнер Євгенії Вікторівні 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), на вул. Академіка Шалімова, 12 в селі 

Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,1000га) 

3.12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки   гр. Миколаєнко Тетяні В’ячеславівні, цільове призначення якої 

змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства на 

землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована  в селі Софіївська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,0800га) 

3.13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  гр. Чернишенко Олені Анатоліївні та Чернишенко Богдану 

Івановичу, цільове призначення якої змінюється з земель для ведення 

особистого селянського господарства на землі для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), на вул. Лісова    в селі Софіївська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 
(загальна площа - 0,1514га) 

3.14.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Чернишенко Олені Анатоліївні, цільове призначення якої 

змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства на 

землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), на вул. Лісова     в селі Софіївська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,0736га) 

3.15.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Грішину Олександру Євгеновичу, цільове призначення якої 

змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства на 

землі для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, яка 

розташована на вул. Медова, 12   в селі Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області та розрахунку втрат 

сільськогосподарського виробництва при зміні цільового призначення 

земельної ділянки. 

(загальна площа - 0,1023га) 

3.16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Грішину Олександру Євгеновичу, цільове призначення якої 

змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства на 

землі для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, яка 

розташована на вул. Медова  в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області та розрахунку втрат сільськогосподарського 

виробництва при зміні цільового призначення земельної ділянки. 

(загальна площа - 0,1376га) 

3.17. Про затвердження гр. Федоренку Сергію Валентиновичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється із земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка 

розташована на вул. Соборна, 29 в селі Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

(загальна площа – 0, 0135 га) 



3.18. Про затвердження гр. Федоренку Сергію Валентиновичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється із земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка 

розташована на вул. Соборна, 31 в селі Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

 (загальна площа – 0,2391 га) 

3.19. Про затвердження гр. Федоренку Сергію Валентиновичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється із земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка 

розташована на вул. Островського, 28 в селі Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

 (загальна площа – 0,0700 га) 

3.20. Про затвердження гр. Федоренку Сергію Валентиновичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється із земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка 

розташована на вул. Островського, 30 в селі Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

 (загальна площа – 0, 0689 га) 

3.21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВ «ТАКС ДЕФЕНС КОНСАЛТІНГ», цільове призначення якої 

змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства на 

землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, яка розташована в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

 (загальна площа – 9,5838 га) 

3.22. Про затвердження Релігійній громаді парафії на честь ікони «Софії 

Премудрості Божої» Київської єпархії Української православної церкви 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється  із земель для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд на землі для 

будівництва і обслуговування будівель громадських і релігійних організацій, 

яка розташована пров. Амосова, 10-А в с. Софіївська Борщагівка. 

 (загальна площа - 0,0955 га) 

3.23. Про затвердження гр. Дзюбі Олександру Івановичу проекту   землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється  із 

земель для ведення особистого селянського господарства на землі для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) на вулиці Райдужна,33 в селі Софіївська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,1054 га) 



3.24. Про затвердження гр. Романчуку Станіславу Сергійовичу проекту   

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється  із земель для ведення особистого селянського господарства на 

землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа – 1,6863 га) 

3.25. Про затвердження гр. Романчуку Станіславу Сергійовичу проекту   

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється  із земель для ведення особистого селянського господарства на 

землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа – 1,6863 га) 

 

4. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земель. 

 

4.1. Про надання дозволу Борщагівській сільській раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 

комунальної власності територіальної громади Борщагівської сільської ради, 

з метою їх формування, з цільовим призначенням для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, на вул. Соборна в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна  площа- 0,1500 га) 

4.2. Про надання  дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки, яка перебуває у постійному 

користуванні РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 

ПАРАФІЯ НА ЧЕСТЬ СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА 

КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ С. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», для 

будівництва і обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій, яка розташована на вул. Паркова, 2-А в селі Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області . 

 (орієнтовна  площа- 0,1000 га) 

 

5. Про затвердження  технічної документації щодо встановлення 

(відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянам на території Борщагівської сільської ради 

 

5.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Щербині 

Ірині Миколаївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), на вул. Вишнева, 55 в 

селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського  району Київської області. 



(загальна площа - 0,0794 га) 

5.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Махлай 

Юрію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Зарічна, 100 в 

селі Софіївська  Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,1200 га) 

5.3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Покотило 

Анатолія Михайловича, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. 

Щаслива, 19 в селі Петропавлівська  Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

(загальна площа - 0,0582 га) 

5.4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кушвідову 

Олександру Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. 

Щорса, 20 в селі Петропавлівська  Борщагівка  Борщагівської сільської ради 

Бучанського (раніше Києво-Святошинського) району Київської області. 

(загальна площа - 0,0566 га) 

5.5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Бернацькому Віталію Костянтиновичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

на вул. Каштанова, 70 в селі Петропавлівська  Борщагівка  Борщагівської 

сільської ради Бучанського (раніше Києво-Святошинського) району 

Київської області. 

(загальна площа - 0,0795 га) 

5.6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Івченко Лідії 

Парурівна для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Жовтнева, 29 

в селі Петропавлівська  Борщагівка  Борщагівської сільської ради 

Бучанського (раніше Києво-Святошинського) району Київської області. 

(загальна площа - 0,0456 га) 

5.7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Легезі 

Тетяні Петрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Щорса, 20 в 

селі Петропавлівська  Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,0892 га) 



5.8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бугери 

Тетяни Юрівни, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Ярошівська, 

117 в селі Софіївська  Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,0916 га) 

5.9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гладченка 

Валентина Олександровича, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. 

Чкалова, 106 в селі Петропавлівська  Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

(загальна площа - 0,0937 га) 

5.10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Федоренко Галини Данилівни, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

на вул. Горького, 13 в селі Петропавлівська  Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

(загальна площа - 0,1344 га) 

5.11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Долі-Шевель Галини Вікторівни, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

на вул. Богдана Хмельницького, 64 в селі Петропавлівська  Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,1386 га) 

5.12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Васечку Дмитру Віталійовичу, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

на вул. Шевченка, 61 в селі Петропавлівська  Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

(загальна площа - 0,0800 га) 

5.13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Шундику Володимиру Івановичу, Моісєєвій Тетяні Іванівні, Моісєєву 

Роману Ігоровичу, Моісєєвій Владиславі Ігорівні, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на вул. Зарічна, 3 в селі Софіївська  Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,0941 га) 



5.14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Ковалик Тетяні Антонівні, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка), на                                                    

вул. Берегова, 49 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району                  

Київської області. 
(загальна площа - 0,0940га) 

5.15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Тараненко Світлані Володимирівні та гр. Тертичній Олені Миколаївні, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд (присадибна ділянка), на вул. Весняна, 10 в селі             

Софіївська Борщагівка Бучанського району  Київської області.  

(загальна площа - 0,1463 га) 

5.16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Мілевської Наталії Миколаївни та гр. Циганка Юрія Миколайовича, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд (присадибна ділянка), на вул. Солом’янська, 60 в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,1080 га) 

5.17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр.Савенко Людмилі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка) на вул. 

Садова, 21 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району                  

Київської області. 

(загальна площа - 0,1054 га) 

 

6. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам з різним цільовим призначенням на 

території Борщагівської сільської ради 

 

6.1. Про затвердження гр. Чечко Оксані Володимирівні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у приватну власність, з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, на вул. 

Степова, 13 в селі Чайки Бучанського району Київської області. 

(загальна площа – 0,0600 га) 

6.2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у приватну власність гр. Градволь Любові Іванівні для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель  і споруд 

(присадибна ділянка) на вулиці Комарова, 61 в селі Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської  області. 



(загальна площа – 0,0774 га) 

6.3. Про затвердження гр. Гладченку Валентину Олександровичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність, з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

на вул. Чкалова, 106 в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської  області. 

(загальна площа – 0,0118 га) 

6.4. Про затвердження гр. Ярощуку Вадиму Андрійовичу проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у приватну власність, з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, на вул. 

Толстого в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської  

області. 

(загальна площа – 0,0600 га) 

6.5.  Про затвердження гр. Кравцовій Наталії Василівні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у приватну власність, з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, на вул. 

Мельниченка, 27В, в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської  області.  

(загальна площа – 0,0262 га) 

6.6.  Про затвердження гр. Ригульській Ірині Олексіївні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у приватну власність, з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, в селі 

Чайки Бучанського району Київської  області.  

(загальна площа -  0,1358 га) 

6.7.  Про затвердження гр. Шалашному Руслану Миколайовичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність, з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

на вул. Київська, в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської  

області.  

(загальна площа – 0,1600 га) 

6.8. Про затвердження гр. Скоцеляс Тетяні Сергіївні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність з цільовим призначенням 

для ведення особистого селянського господарства, на вул. Бишівська, 54, в 

селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна  площа- 0,0800 га) 

6.9.  Про затвердження гр. Дорошу Йосипу Мирославовичу проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, на вул. 

М.Стельмаха, 24 в селі Чайки Бучанського району Київської області.   

(загальна  площа- 0,0992га) 

6.10. Про затвердження гр. Дорошу Йосипу Мирославовичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з 

цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка), на вул. 

М.Стельмаха, 24 в селі Чайки Бучанського району Київської області.   

(загальна  площа- 0,2500га) 

6.11. Про затвердження гр. Ковальчук Оксані Василівні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, на  вул. 

Леменівська в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської 

області.   

(загальна  площа- 0,0339га) 

6.12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у приватну власність гр. Кучер Зінаїді Андріївні  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на вул. Леонтовича, 23 в селі Чайки Бучанського району 

Київської області. 

(загальна площа - 0,0955 га) 

6.13. Про затвердження гр. Шпілер Наталії Володимирівні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

вул. Шевченка, с. Софіївська Борщагівка  Бучанського району Київської 

області. 

(загальна площа - 0,1846 га) 

6.14. Про затвердження гр. Глущенко Катерині Леонідівні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з цільовим 

призначенням для будівництва індивідуальних гаражів, на вул. Соборна,       

108-А  в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

 (загальна площа - 0,0038 га) 

6.15. Про затвердження гр. Боївці Наталії Іванівні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність з цільовим призначенням 

для ведення особистого селянського господарства в селі Петропавлівська 

Борщагівка по вул.Миколи Лисенка, 51 Бучанського району Київської 

області. 

(загальна площа - 0,0867 га) 

 

7. Про відмову в затвердженні проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам з різними цільовими 

призначеннями території Борщагівської сільської ради 

 

7.1. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  гр. Трет’яку Анатолію Володимировичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на вул. Сковороди, 11 в селі Чайки Бучанського району 

Київської області. 

(загальна площа -0,1524 га) 



7.2. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  гр. Ахмеяну Азізу Суреновичу для ведення особистого селянського 

господарства  на вул. Соборна  в селі Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

(загальна площа -0,0407 га) 

 

8. Про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж міста Києва 

 

8.1. Про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж міста Києва. 

 

9. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення меж водоохоронної зони та прибережно захисної смуги в 

селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області 

 

9.1. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення меж водоохоронної зони та прибережно захисної смуги в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

 

10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою (виконання 

рішення суду) 

 

10.1. Про надання дозволу гр. Гуменюку Андрію Леонідовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), яка розташована на території Петропавлівсько 

Борщагівської сільської ради  Бучанського району Київської області.  

(орієнтовна площа – 0,0600га) 

10.2. Про надання дозволу гр. Загородньому Олександру Михайловичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована в с. 

Петропавлівська Борщагівка, вул. Княгині Ольги, 53. 

(орієнтовна площа – 0,0800га) 

 

11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою (виконання 

рішення суду) 

 

11.1. Про відмову у наданні дозволу гр. Зінченко Лідії Павлівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність на вул. 



Шевченка, 89 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської 

області. 

(орієнтовна площа – 0,2200га) 

 

12. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності.  

 

12.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності, що перебуває в користуванні на 

умовах оренди  ТОВ «Будівельне управління № 7», для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, на вул. 

Соборна, 118 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської 

області. 

 

13. Про відмову в затвердженні  технічної документації щодо встановлення 

(відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянам на території Борщагівської сільської ради 

 

13.1. Про відмову у затверджені гр. Розпутньому Петру Івановичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства на 

землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на вул. Гагаріна в 

селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0582га) 

 

14. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою  

14.1. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою АТ 

«К.ЕНЕРГО» та затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

та передача в користування на правах довгострокової оренди на 49 

років    ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії по               вул. Соборна, 1-К в с. 

Петропавлівська Борщагівка Бучанський район Київська область. 

(орієнтовна площа – 0,4589га) 

15. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в користування на умовах оренди 

15.1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на правах довгострокової оренди на   49 років ПрАТ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії    в с. Софіївська Борщагівка 

Бучанський район Київська область. 



(орієнтовна площа - 0,0004 га) 

15.2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в користування на правах довгострокової оренди на    49 років ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії    в с. Софіївська Борщагівка Бучанський район 

Київська область. 

(орієнтовна площа - 0,0004 га) 

15.3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в користування на правах довгострокової оренди на  49 років ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії   в с. Софіївська Борщагівка Бучанський район 

Київська область. 

(орієнтовна площа - 0,0004 га) 

16. Про надання дозволу на розроблення проекту із землеустрою щодо 

відведення зземельних комунальної власності територіальної громади 

Борщагівської сільської ради 

16.1. Про надання дозволу Борщагівській сільській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади, для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району  Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,16 га) 

16.2. Про надання дозволу Борщагівській сільській раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення, в селі Чайки Бучанського району  Київської 

області. 

(орієнтовна площа - 1,5 га) 

17. Про відмову у затверджені проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється 

17.1. Про відмову гр. Артеменко Тетяні Вікторівні у затверджені проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства на 

землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на 

території села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,0858 га) 

17.2. Про відмову гр. Дущаку Георгію Пентелейовичу у затверджені проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства на 

землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на 

території села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,0932 га) 

 



18. Про внесення змін до договору оренди 

 

18.1. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 12.10.2017 

року №1-997, укладеного між Петропавлівсько-Борщагівською сільською 

радою Києво-Святошинського району Київської області та товариством з 

обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ». 

(загальна площа - 0,3129 га) 

 

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду 

 

19.1. Про надання дозволу АТ «КИЇВГАЗ» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), на території села 

Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,5283га) 

 

 

 

Сільський голова                                                                            Олесь КУДРИК 


