
                                         

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

Про відмову гр. Галушко Сергію 

Олександровичу у наданні дозволу                   

на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                   

по вулиці Платона Майбороди, 52      

на території Борщагівської 

сільської ради  Бучанського району 

Київської області 

Розглянувши заяви гр. Галушко С.О. (вх. № Г-1763 від 16.06.2021 та № Г-2435 

від 11.08.2021) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 0,0835 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), по вулиці Платона Майбороди, 52 на території 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області,  та додані 

матеріали, у відповідності до вимог  ч. 6 ст. 118  Земельного Кодексу України, а 

саме відсутність доданого до клопотання графічного матеріалу, на якому 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (погодження 

землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у 

користуванні інших осіб)), враховуючи висновок постійної комісії з питань 

земельних відносин, керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  сільська рада, – 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Галушко Сергію 

Олександровичу, площею 0,0835 га, для будівництва і обслуговування 

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

по вулиці Платона Майбороди, 52 на території Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин.  

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Бутоліної Владислави Максимівни  (вх. № Б-2663 

від 31.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,25 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в селі Софіївська Борщагівка на вулиці Лісова, 47 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Бутоліній Владиславі Максимівні  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в селі Софіївська Борщагівка на вулиці Лісова, 47  

Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Кісєльової Тетяни Ігорівни  (вх. № К-2524 від 

19.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,12 га  у власність для  

веденя садівництва, 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 0,01 га для 

будівництва індивідуальних гаражів  в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Кісєльовій Тетяні Ігорівні  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського району 

Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпідько Григорія Васильовича  (вх. № 555/1-11 

від 23.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,16 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпідько Григорію Васильовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

____7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Терещенко Ольги Василівни  (вх. № Т-2525 від 

19.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,12 га  у власність для  

веденя садівництва, 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 0,01 га для 

будівництва індивідуальних гаражів  в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Терещенко Ользі Василівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського району 

Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

            7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Тараненко Ольги Ігорівни  (вх. № Т-2523 від 

19.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,12 га  у власність для  

веденя садівництва, 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 0,01 га для 

будівництва індивідуальних гаражів  в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Тараненко Ользі Ігорівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського району 

Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 



 

 
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Яценко 

Євгенію Віталійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність в межах 

Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Яценко Євгенія Віталійовича (вх. № Я-2493 від 

17.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок орієнтовною площею  0,15 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічні додатки бажаного місця 

розташування земельних ділянок, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказані у клопотанні земельні ділянки відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Яценко Євгенію Віталійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 
 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Яценко 

Ользі Михайлівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність в межах Борщагівської 

сільської ради  Бучанського району 

Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Яценко Ольги Михайлівни (вх. № Я-2426 від 

10.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок орієнтовною площею  0,10 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічні додатки бажаного місця 

розташування земельних ділянок, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказані у клопотанні земельні ділянки відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Яценко Ользі Михайлівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського району 

Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Яценко Ольги Михайлівни (вх. № Я-2426 від 

10.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області та розглянувши графічний додаток 

бажаного місця розташування земельної ділянки, встановивши, що вказана у 

клопотанні земельна ділянка  відповідно до генерального плану села 

Петропавлівська Борщагівка, розробленого ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬСІЛЬБУД», 

та затвердженого рішенням №47-4-VІІІ  4-ої сесії VІІ скликання  від 12.02.2021 

року Борщагівської сільської ради  Бучанського району Київської області  

передбачена  для громадської забудови, враховуючи висновок постійної  

депутатської комісії з питань земельних відносин Борщагівської сільської ради, 

керуючись  пунктом 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», пунктом 34 частини 1 статті ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Яценко Ользі Михайлівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Яценко Ольги Михайлівни  (вх. № Я-2426 від 

10.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,100 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, відповідно до генерального плану села 

Петропавлівська Борщагівка, розробленого ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬСІЛЬБУД», 

та затвердженого рішенням № 47-4-VІІІ  4-ої сесії VІІ скликання  від 12.02.2021 

року Борщагівської сільської ради  Бучанського району Київської області 

земельна ділянка  розташована в охоронній зоні від  існуючої водойми (став), 

враховуючи висновок постійної  депутатської комісії з питань земельних 

відносин Борщагівської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Яценко Ользі Михайлівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах Борщагівської сільської ради   Бучанського району 

Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Науменка Олексія Миколайовичу  (вх. № Н-2314  

від 29.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,04  га  у власність для 

індивідуального садівництва  в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області та графічний додаток бажаного місця розташування 

земельної ділянки,  у відповідності до вимог  ст. 12, 38, 39  Земельного кодексу 

України та ст. 1, 2, 17, 24 Закону України «Про регулювання  містобудівної 

діяльності», випливає, що використання земель здійснюється у відповідності до 

містобудівної документації – генерального плану населеного пункту та 

детального плану певної території, яка є підставою для визначення цільового 

призначення земельної ділянки та їх функціонального розподілу, а саме те що 

вказана вами земельна ділянка не передбачена діючою містобудівною 

документацією для індивідуального садівництва, враховуючи  висновок 

постійної депутатської комісії з питань  земельних відносин Борщагівської 

сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  Борщагівська сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Науменко Олексію Миколайовичу      на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах  села Софіївська  Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

     Сільський голова           Олесь КУДРИК 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Болгової Тетяни Юріївни  (вх. № Б-2430  від 

10.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,12  га  у власність для 

індивідуального садівництва  в межах  Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки,  у відповідності до вимог  ст. 12, 38, 39  

Земельного кодексу України та ст. 1, 2, 17, 24 Закону України «Про 

регулювання  містобудівної діяльності», випливає, що використання земель 

здійснюється у відповідності до містобудівної документації – генерального 

плану населеного пункту та детального плану певної території, яка є підставою 

для визначення цільового призначення земельної ділянки та їх функціонального 

розподілу, а саме те що вказана вами земельна ділянка не передбачена діючою 

містобудівною документацією для індивідуального садівництва, враховуючи  

висновок постійної депутатської комісії з питань  земельних відносин 

Борщагівської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Борщагівська сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Болговій Тетяні Юріївні  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах   Борщагівської сільської ради  Бучанського району 

Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

     Сільський голова           Олесь КУДРИК 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Болгова Сергія Вікторовича  (вх. № Б-2431  від 

10.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,12  га  у власність для 

індивідуального садівництва  в межах  Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки,  у відповідності до вимог  ст. 12, 38, 39  

Земельного кодексу України та ст. 1, 2, 17, 24 Закону України «Про 

регулювання  містобудівної діяльності», випливає, що використання земель 

здійснюється у відповідності до містобудівної документації – генерального 

плану населеного пункту та детального плану певної території, яка є підставою 

для визначення цільового призначення земельної ділянки та їх функціонального 

розподілу, а саме те що вказана вами земельна ділянка не передбачена діючою 

містобудівною документацією для індивідуального садівництва, враховуючи  

висновок постійної депутатської комісії з питань  земельних відносин 

Борщагівської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Борщагівська сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Болгову Сергію Вікторовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах   Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

     Сільський голова           Олесь КУДРИК 



 

 
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у 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 
 

Розглянувши  заяву  гр. Остапенко Ніни Василівни  (вх. № О-2048 від 

13.07.2021 р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність для ведення особистого  селянського 

господарства розташованої в  селі Софіївська Борщагівка на вулиці Гагаріна  

Бучанського району Київської області у відповідності до вимоги частини 6 ст. 

118 Земельного кодексу України, громадянин зацікавлений в отриманні у 

власність земельної ділянки із земель комунальної власності подає клопотання. 

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її 

орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що 

відповідно до законодавства, в поданому пакеті документів відсутні 

вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 

Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Остапенко Ніні Василівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в селі Софіївська Борщагівка на вулиці Гагаріна  Бучанського 

району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

 Сільський голова                       Олесь КУДРИК 



 

 

 
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у 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 
 

Розглянувши  заяву  гр. Тищенко Миколи Миколайовича  (вх. № Т-2389 від 

06.08.2021 р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  у власність  розташованої в межах  

Борщагівської сільської ради  Бучанського району Київської області у 

відповідності до вимоги частини 6 ст. 118 Земельного кодексу України, 

громадянин зацікавлений в отриманні у власність земельної ділянки із земель 

комунальної власності подає клопотання. У клопотанні зазначаються цільове 

призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання 

додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки, у зв’язку з тим, що відповідно до законодавства, в поданому 

пакеті документів відсутні вищезазначені вимоги,   керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 

ст. 121 Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Тищенко Миколі Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах  Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

 Сільський голова                              Олесь КУДРИК 

 



                                                                                                                      

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7  сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                         № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1983 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0786 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах с. Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області та графічний додаток бажаного місця розташування 

земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада 

розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі комунальної 

власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги те, що 

вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що перебувають 

у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах с. Софіївська Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
          с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Бондаренко Ольги Іванівни (вх. № Б-1779  від 

16.06.2021р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною площею 0,15 га,                           

з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, 

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

Київської області, та доданий графічний матеріал, у відповідності до вимог ст. 

12, 38, 39 Земельного кодексу України та ст. 1, 2, 17, 24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», випливає, що використання земель 

здійснюється у відповідності до містобудівної документації - генерального 

плану населеного пункту та детального плану певної території, яка є підставою 

для визначення цільового призначення земельної ділянки та їх функціонального 

розподілу,                    а саме те що вказана вами земельна ділянка не 

передбачена діючою містобудівною документацією для ведення особистого 

селянського господарства,  враховуючи висновок постійної депутатської комісії 

з питань  земельних відносин Борщагівської сільської ради, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада, - 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою              

гр. Бондаренко Ользі Іванівні щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0,15 га, з цільовим призначенням - для ведення 

особистого селянського господарства, на вул. Соборна, 49-51 в селі Софіївська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у 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 
 

Розглянувши  заяву  гр. Івченка Раллана Рустамовича (вх. № І-2075 від 

14.07.2021р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

розташованої в межах с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської області у відповідності до вимоги частини 6 ст. 118 Земельного 

кодексу України, громадянин зацікавлений в отриманні у власність земельної 

ділянки із земель комунальної власності подає клопотання. У клопотанні 

зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. 

До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що відповідно до 

законодавства, в поданому пакеті документів відсутні вищезазначені графічні 

матеріали,  керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 Земельного кодексу України,                  

п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                    

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Івченку Раллану Рустамовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої на території с. Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

Сільський голова                                 Олесь КУДРИК 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7  сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                             № ______7-

VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у 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 
 

Розглянувши  заяву  гр. Іщенка Олександра Петровича (вх. № І-2698 від 

02.09.2021р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

межах Борщагівської сільської ради  Бучанського району Київської області у 

відповідності до вимоги частини 6 ст. 118 Земельного кодексу України, 

громадянин зацікавлений в отриманні у власність земельної ділянки із земель 

комунальної власності подає клопотання. У клопотанні зазначаються цільове 

призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання 

додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки, у зв’язку з тим, що відповідно до законодавства, в поданому 

пакеті документів відсутні вищезазначені графічні матеріали,  керуючись                         

п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Іщенку Олександру Петровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

Сільський голова                                 Олесь КУДРИК 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
          с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у наданні дозволу                                     

гр. Боєчку Володимиру 

Володимировичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність на                  

вул. Заводська в селі Софіївська 

Борщагівка Бучанського району 

Київської області 
 

Розглянувши заяву гр. Боєчко В.В. (вх. № Б-1792  від 17.06.2021р.) про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, орієнтовною площею 0,04 га, з цільовим призначенням - 

для ведення особистого селянського господарства, на вул. Заводська в селі 

Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області, та доданий 

графічний матеріал, у відповідності до вимог ст. 12, 38, 39 Земельного кодексу 

України та ст. 1, 2, 17, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», випливає, що використання земель здійснюється у відповідності до 

містобудівної документації - генерального плану населеного пункту та 

детального плану певної території, яка є підставою для визначення цільового 

призначення земельної ділянки та їх функціонального розподілу, а саме те що 

вказана вами земельна ділянка не передбачена діючою містобудівною 

документацією для ведення особистого селянського господарства,  враховуючи 

висновок постійної депутатської комісії з питань  земельних відносин 

Борщагівської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Борщагівська сільська  рада – 

ВИРІШИЛА: 
1. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою              

гр. Боєчку Володимиру Володимировичу щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,04 га, з цільовим призначенням - для ведення 

особистого селянського господарства, на вул. Заводська в селі Софіївська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову гр. Борищук Катерині 

Валеріївні в надані дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в межах села 

Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області 
 

Розглянувши заяву (клопотання) адвоката Дубового О.В. (вх. № 162/1-11 від 

31.05.2021 р.) про надання дозволу гр. Борищук Катерині Валеріївні  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею  0,2200 га у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

межах с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 

12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Борищук Катерині Валеріївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Чорненької Валентини Андріївни (вх. № Ч-1749 

від 15.06.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га у власність для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Шупика в селі Софіївська 

Борщагівка Бучанського району Київської області та графічний додаток 

бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного 

кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у власність 

громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність чи 

користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Чорненькій Валентині Андріївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої по вул. Шупика в селі Софіївська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7  сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                              № ______7-

VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши  заяву гр. Шинкаренка Віктора Миколайовича (вх. № Ш-2498 від 

17.08.2021р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів в межах Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області у відповідності до вимоги частини                          

6 ст. 118 Земельного кодексу України, громадянин зацікавлений в отриманні у 

власність земельної ділянки із земель комунальної власності подає клопотання. 

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її 

орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що 

відповідно до законодавства, в поданому пакеті документів відсутні 

вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 

Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шинкаренку Віктору Миколайовичу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7  сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                              № ______7-

VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1996 

від 07.07.2021р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0605 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельні ділянки відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1984 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,2043 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах с. Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області та графічний додаток бажаного місця розташування 

земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада 

розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі комунальної 

власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги те, що 

вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що перебувають 

у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Болгової Тетяни Юріївни  (вх. № Б-2430  від 

10.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,12  га  у власність для 

індивідуального садівництва  в межах  Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки,  у відповідності до вимог  ст. 12, 38, 39  

Земельного кодексу України та ст. 1, 2, 17, 24 Закону України «Про 

регулювання  містобудівної діяльності», випливає, що використання земель 

здійснюється у відповідності до містобудівної документації – генерального 

плану населеного пункту та детального плану певної території, яка є підставою 

для визначення цільового призначення земельної ділянки та їх функціонального 

розподілу, а саме те що вказана вами земельна ділянка не передбачена діючою 

містобудівною документацією для індивідуального садівництва, враховуючи  

висновок постійної депутатської комісії з питань  земельних відносин 

Борщагівської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Борщагівська сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Болговій Тетяні Юріївні  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах   Борщагівської сільської ради  Бучанського району 

Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

     Сільський голова           Олесь КУДРИК 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу                                   

гр. Горбатюку Віталію Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в 

межах села Софіївська Борщагівка 

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Горбатюка Віталія Анатолійовича (вх. № Г-1952 

від 06.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0800 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах с. Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області та графічний додаток бажаного місця розташування 

земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада 

розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі комунальної 

власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги те, що 

вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що перебувають 

у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Горбатюку Віталію Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7  сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                             № ______7-

VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у 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 
 

Розглянувши  заяву  гр. Господарчук Марії Станіславівни (вх. № Г-2577 від 

26.08.2021 р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області 

у відповідності до вимоги частини 6 ст. 118 Земельного кодексу України, 

громадянин зацікавлений в отриманні у власність земельної ділянки із земель 

комунальної власності подає клопотання. У клопотанні зазначаються цільове 

призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання 

додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки, у зв’язку з тим, що відповідно до законодавства, в поданому 

пакеті документів відсутні вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 

ст. 118, п. 1 ст. 121 Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Господарчук Марії Станіславівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

Сільський голова                                 Олесь КУДРИК 

 



 

 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу                                   

гр. Григорчук Ганні Вадимівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність  

по вулиці Квітневій в селі      

Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Григорчук Ганни Вадимівни (вх. № Г-1941 від 

05.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0920 га у власність для 

індивідуального садівництва по вулиці Квітневій в селі Софіївська Борщагівка 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Григорчук Ганні Вадимівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої по вулиці Квітневій в селі Софіївська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7  сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                             № ______7-

VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у наданні дозволу                                     

гр. Дорошу Андрію Володимировичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, 

в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши  заяву  гр. Дороша Андрія Володимировича (вх. № Д-2331 від 

02.08.2021 р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області у відповідності до вимоги частини 6 ст. 

118 Земельного кодексу України, громадянин зацікавлений в отриманні у 

власність земельної ділянки із земель комунальної власності подає клопотання. 

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її 

орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що 

відповідно до законодавства, в поданому пакеті документів відсутні 

вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 

Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Дорошу Андрію Володимировичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

Сільський голова                                 Олесь КУДРИК 

 

 



 

                                                                                                                                                

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у наданні дозволу                                     

гр. Д’яченко Сергію Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність          

в межах села Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського  району Київської області 
 

Розглянувши  заяву  гр. Д’яченко Сергія Анатолійовича (вх. № Д-1933 від 

05.07.2021р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  795,27 м.кв.  у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) розташованої в межах села Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області у відповідності до вимоги 

частини 6 ст. 118 Земельного кодексу України, громадянин зацікавлений в 

отриманні у власність земельної ділянки із земель комунальної власності подає 

клопотання. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки 

та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що 

відповідно до законодавства, в поданому пакеті документів відсутні 

вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 

Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Д’яченко Сергію Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої на території села Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

Сільський голова           Олесь КУДРИК                                                  



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                              № ______7-

VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у наданні дозволу                                     

гр. Д’яченко Сергію Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність           

в межах села Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського  району Київської області 
 

Розглянувши  заяву  гр. Д’яченко Сергія Анатолійовича (вх. № Д-1932 від 

05.07.2021 р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  803,37 м.кв.  у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) розташованої в межах села Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області у відповідності до вимоги 

частини 6 ст. 118 Земельного кодексу України, громадянин зацікавлений в 

отриманні у власність земельної ділянки із земель комунальної власності подає 

клопотання. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки 

та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що 

відповідно до законодавства, в поданому пакеті документів відсутні 

вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 

Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Д’яченко Сергію Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка             

Бучанського району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 
 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7  сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                              № ______7-

VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. 

Желєзнік Ользі Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в 

межах села Чайки    Бучанського району 

Київської області 
 

Розглянувши заяву гр. Желєзнік Ольги Миколаївни (вх. № Ж-2563 від 

25.08.2021р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів в межах Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області у відповідності до вимоги частини                        

6 ст. 118 Земельного кодексу України, громадянин зацікавлений в отриманні у 

власність земельної ділянки із земель комунальної власності подає клопотання. 

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її 

орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що 

відповідно до законодавства, в поданому пакеті документів відсутні 

вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 

Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Желєзнік Ользі Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Чайки Бучанського району                        

Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Калугіна Максима Сергійовича (вх. № К-1813 від 

18.06.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської 

області та графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, 

згідно ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та 

передає у власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у 

власність чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні 

земельна ділянка відноситься до земель, що перебувають у власності 

(користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Калугіну Максиму Сергійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                              № ______7-

VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у наданні дозволу      

гр. Капічуну Олександру Валерійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, 

в межах Борщагівської сільської ради  

Бучанського  району Київської області 
 

Розглянувши  заяву  гр. Капічуна Олександра Валерійовича (вх. № К-1943 від 

06.07.2021 р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського району Київської області у 

відповідності до вимоги частини 6 ст. 118 Земельного кодексу України, 

громадянин зацікавлений в отриманні у власність земельної ділянки із земель 

комунальної власності подає клопотання. У клопотанні зазначаються цільове 

призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання 

додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки, у зв’язку з тим, що відповідно до законодавства, в поданому 

пакеті документів відсутні вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 

ст. 118, п. 1 ст. 121 Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Капічуну Олександру Валерійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

Сільський голова                                 Олесь КУДРИК 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7  сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                           № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши  заяву гр. Каченюка Сергія Григоровича (вх. № К-2488 від 

17.08.2021 р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних 

гаражів в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського району Київської 

області у відповідності до вимоги частини 6 ст. 118 Земельного кодексу 

України, громадянин зацікавлений в отриманні у власність земельної ділянки із 

земель комунальної власності подає клопотання. У клопотанні зазначаються 

цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання 

додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки, у зв’язку з тим, що відповідно до законодавства, в поданому 

пакеті документів відсутні вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 

ст. 118, п. 1 ст. 121 Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Каченюку Сергію Григоровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 

          с. Петропавлівська Борщагівка 

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 

Розглянувши заяву гр. Корніяшика А.В. (вх. № К-1599 від 03.06.2021р.) про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області,  та додані матеріали, у 

відповідності до вимог ч. 6 ст. 118  Земельного Кодексу України, а саме 

відсутність доданого до клопотання графічного матеріалу, на якому зазначено 

бажане місце розташування земельної ділянки (погодження землекористувача 

(у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб)), 

враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин, 

керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Борщагівська сільська рада, – 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Корніяшику Андрію 

Володимировичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах Борщагівської 

сільської ради  Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин.  

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
          с. Петропавлівська Борщагівка 

Про відмову гр. Кушніру Олегу 

Михайловичу у наданні дозволу                   

на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

в межах Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської 

області 

Розглянувши заяву гр. Кушніра О.М. (вх. № К-1578 від 02.06.2021р.) про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1500 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області,  та додані матеріали, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 

118  Земельного Кодексу України, а саме відсутність доданого до клопотання 

графічного матеріалу, на якому зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки (погодження землекористувача (у разі вилучення земельної 

ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб)), враховуючи висновок 

постійної комісії з питань земельних відносин, керуючись ст. 26 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Борщагівська сільська рада, 

– 

 

ВИРІШИЛА: 

 

3. Відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кушніру Олегу 

Михайловичу, орієнтовною площею 0,1500 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин.  

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Мединської Олени Миколаївни (вх. № М-2065 від 

14.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 953,37 м.кв. у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах с. Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Мединській Олені Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Мединської Олени Миколаївни (вх. № М-2067 від 

14.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  971,35 м.кв. у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах с. Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Мединській Олені Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7  сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                             № ______7-

VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у 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 
 

Розглянувши  заяву  гр. Осипенка Василя Григоровича (вх. № О-2568 від 

26.08.2021р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

межах Борщагівської сільської ради  Бучанського району Київської області у 

відповідності до вимоги частини 6 ст. 118 Земельного кодексу України, 

громадянин зацікавлений в отриманні у власність земельної ділянки із земель 

комунальної власності подає клопотання. У клопотанні зазначаються цільове 

призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання 

додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки, у зв’язку з тим, що відповідно до законодавства, в поданому 

пакеті документів відсутні вищезазначені графічні матеріали,  керуючись                 

п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26                        

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Осипенку Василю Григоровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

Сільський голова                                 Олесь КУДРИК 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Суконкіна Дмитра Вікторовича (вх. № С-1950 від 

06.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0800 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах с. Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області та графічний додаток бажаного місця розташування 

земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада 

розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі комунальної 

власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги те, що 

вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що перебувають 

у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Суконкіну Дмитру Вікторовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7  сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                             № ______7-

VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши заяву гр. Тесленка Сергія Юрійовича (вх. № Т-2497 від 

17.08.2021р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів в межах Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області у відповідності до вимоги частини                         

6 ст. 118 Земельного кодексу України, громадянин зацікавлений в отриманні у 

власність земельної ділянки із земель комунальної власності подає клопотання. 

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її 

орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що 

відповідно до законодавства, в поданому пакеті документів відсутні 

вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 

Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Тесленку Сергію Юрійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у 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 
 

Розглянувши  заяву  гр. Тищенко Юлії Володимирівни (вх. № Т-1759 від 

16.06.2021р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

розташованої в межах с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської області у відповідності до вимоги частини 6 ст. 118 Земельного 

кодексу України, громадянин зацікавлений в отриманні у власність земельної 

ділянки із земель комунальної власності подає клопотання. У клопотанні 

зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. 

До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що відповідно до 

законодавства, в поданому пакеті документів відсутні вищезазначені графічні 

матеріали,  керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 Земельного кодексу України,  п. 

34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська 

рада,- 

ВИРІШИЛА 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Тищенко Юлії Володимирівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої на території с. Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

Сільський голова                                 Олесь КУДРИК 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у 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 
 

Розглянувши заяву гр. Усова Артема Руслановича (вх. № У-2438 від 

11.08.2021 р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в межах Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області у відповідності до вимоги частини 6 ст. 

118 Земельного кодексу України, громадянин зацікавлений в отриманні у 

власність земельної ділянки із земель комунальної власності подає клопотання. 

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її 

орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що 

відповідно до законодавства, в поданому пакеті документів відсутні 

вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 

Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Усову Артему Руслановичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

Сільський голова                                 Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1997 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0844 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

 

 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7  сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                             № ______7-

VIII 
          с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши заяву гр. Шавейко А.О. (вх. № Ш-3014 від 29.09.2021) про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, орієнтовною площею 0,16 га, з цільовим призначенням - 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка), на перетині вул. Весняна та вул. Ярослава 

Мудрого в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської 

області, та доданий графічний матеріал, у відповідності до вимог ст. 12, 38, 39 

Земельного кодексу України та ст. 1, 2, 17, 24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», випливає, що використання земель 

здійснюється у відповідності до містобудівної документації - генерального 

плану населеного пункту та детального плану певної території, яка є підставою 

для визначення цільового призначення земельної ділянки та їх функціонального 

розподілу, а саме те що вказана вами земельна ділянка не передбачена діючою 

містобудівною документацією для будівництва і обслуговування житлового 

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

висновок постійної депутатської комісії з питань  земельних відносин 

Борщагівської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Борщагівська сільська рада – 

 

ВИРІШИЛА: 
 



1. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою              

гр. Шавейко Анатолію Олександровичу щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,16 га, з цільовим призначенням - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і 

споруд (присадибна ділянка), на перетині вул. Весняна та вул. Ярослава 

Мудрого в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської 

області. 

 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

  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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1991 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1086 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 



 

 

 

 
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
  

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1989 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0821 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1988 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0736 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1994 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0791 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1992 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0840 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 
 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1986 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0824 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1995 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1369 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1987 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0735 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1990 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,2051 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1993 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0837 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1985 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0711 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебуває у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Відловської Ірини Ярославівни (вх. № К-1700 від 

10.06.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,046 га  у власність для 

ведення садівництва в межах села Чайки  Бучанського району Київської області 

та графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно 

ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельні ділянки 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Відловській Ірині Ярославівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Чайки Бучанського району Київської 

області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Відловської Ірини Ярославівни (вх. № К-1658 від 

08.06.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,06 га  у власність для 

ведення садівництва в межах села Чайки  Бучанського району Київської області 

та графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно 

ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельні ділянки 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Відловській Ірині Ярославівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Чайки  Бучанського району Київської 

області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу                            

гр. Мединській Олені Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в 

межах  Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Мединської Олени Миколаївни (вх. № М-2066 від 

14.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 997,45 м.кв.  у власність для 

будівництва і обслуговуваннятлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області та графічний додаток бажаного місця розташування 

земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада 

розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі комунальної 

власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги те, що 

вказана у клопотанні земельні ділянки відноситься до земель, що перебувають у 

власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Мединській Олені Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу                           

гр. Мединській Олені Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в 

межах  Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Мединської Олени Миколаївни (вх. № М-2068 від 

14.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 976,16 м.кв.  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області та розглянувши графічний додаток 

бажаного місця розташування земельної ділянки, встановивши, що вказана у 

клопотанні земельна ділянка  відповідно до генерального плану села 

Петропавлівська Борщагівка, розробленого ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬСІЛЬБУД», 

та затвердженого рішенням №47-4-VІІІ  4-ої сесії VІІ скликання  від 12.02.2021 

року Борщагівської сільської ради  Бучанського району Київської області  

передбачена  для громадської забудови, враховуючи висновок постійної  

депутатської комісії з питань земельних відносин Борщагівської сільської ради, 

керуючись  пунктом 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», пунктом 34 частини 1 статті ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Мединській Олені Миколаївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 



 
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Козирського Руслана Вальдімаровича (вх. № К-

1912 від 01.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га  у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області та графічні додатки бажаних місць 

розташування земельних ділянок, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказані у клопотанні земельні ділянки відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Козирському Руслану Вальдімаровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Дороніної Антоніни Ігорівни (вх. № Д-1822 від 

22.06.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1016 га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства в межах Борщагівської сільської 

ради  Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного 

місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу 

України сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише 

землі комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до 

уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Дороніній Антоніні Ігорівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Дороніної Ганни Ігорівни (вх. № Д-1821 від 

22.06.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,080 га  у власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області та графічні додатки бажаних місць 

розташування земельних ділянок, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказані у клопотанні земельні ділянки відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Дороніній Ганні Ігорівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Біленко 

Людмилі Леонідівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                             

по вул. Полтавська в селі Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської 

області 
 

Розглянувши клопотання гр. Біленко Людмили Леонідівни  (вх. № М-2069 від 

14.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,24 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Полтавська в селі Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області та розглянувши графічний 

додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, встановивши, що 

вказана у клопотанні земельна ділянка  відповідно до генерального плану села 

Петропавлівська Борщагівка, розробленого ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬСІЛЬБУД», 

та затвердженого рішенням №47-4-VІІІ  4-ої сесії VІІ скликання  від 12.02.2021 

року Борщагівської сільської ради  Бучанського району Київської області  

передбачена  для громадської забудови, враховуючи висновок постійної  

депутатської комісії з питань земельних відносин Борщагівської сільської ради, 

керуючись  пунктом 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», пунктом 34 частини 1 статті ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Біленко Людмилі Леонідівні  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої по вул. Полтавська в селі Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова                    Олесь КУДРИК 
 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу                            

гр. Мельник Ніні Петрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в межах  

села Петропавлівська Борщагівка  

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Мельник Ніни Петрівни (вх. № М-1812 від 

18.06.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  60 м.кв.  у власність для 

ведення особистого селянського господарства  в межах  села Петропавлівська 

Борщагівка  Бучанського району Київської області у відповідності до вимоги 

частини 6 ст. 118 Земельного кодексу України, громадянин зацікавлений в 

отриманні у власність земельної ділянки із земель комунальної власності подає 

клопотання. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки 

та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що 

відповідно до законодавства, в поданому пакеті документів відсутні 

вищезазначені графічні матеріали, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Мельник Ніні Петрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах  села Петропавлівська Борщагівка  Бучанського району 

Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Ігоря Миколайовича (вх. № Ш-2281 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,085 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах села Петропавлівська Борщагівка по 

вулиці Павла Костенка, 1 Бучанського району Київської області та графічний 

додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 

Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебуває у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Ігорю Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці 

Павла Костенка, 1  Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Ігоря Миколайовича (вх. № Ш-2280 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,100 га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства в межах села Петропавлівська 

Борщагівка по вулиці Миколи Лисенка, 43 Бучанського району Київської 

області та графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, 

згідно ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та 

передає у власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у 

власність чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні 

земельна ділянка відноситься до земель, що перебуває у власності 

(користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Ігорю Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці 

Миколи Лисенка, 43  Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИ 

 

 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Ігоря Миколайовича (вх. № Ш-2282 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,090 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах села Петропавлівська Борщагівка по 

вулиці Княгині Ольги, 53 Бучанського району Київської області та графічний 

додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, встановивши що 

вказана у клопотанні земельна ділянка,  відповідно до генерального плану села 

Петропавлівська Борщагівка, розробленого ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬСІЛЬБУД», 

та затвердженого рішенням №47-4-VІІІ  4-ої сесії VІІ скликання  від 12.02.2021 

року Борщагівської сільської ради  Бучанського району Київської області  

передбачена  для громадської забудови, враховуючи висновок постійної  

депутатської комісії з питань земельних відносин Борщагівської сільської ради, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Ігорю Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці 

Княгині Ольги, 53 Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Ігоря Миколайовича (вх. № Ш-2279 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0850 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах села Петропавлівська Борщагівка по 

вулиці Платона Майбороди, 18 Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, 

встановивши що вказана у клопотанні земельна ділянка відповідно до 

генерального плану села Петропавлівська Борщагівка, розробленого ДП 

«УКРНДПІЦИВІЛЬСІЛЬБУД», та затвердженого рішенням №47-4-VІІІ  4-ої 

сесії VІІ скликання  від 12.02.2021 року Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області  передбачена  під  каналізаційну насосну 

станцію з охоронною зоною, враховуючи висновок постійної  депутатської 

комісії з питань земельних відносин Борщагівської сільської ради, керуючись 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Ігорю Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці 

Платона Майбороди, 18  Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак 

Ігорю Миколайовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність по                     

вул. Білогородська в селі Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району  

Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Ігоря Миколайовича (вх. № Ш-2283 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,200 га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства в межах села Петропавлівська 

Борщагівка по вулиці Білогородська Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, відповідно 

до генерального плану села Петропавлівська Борщагівка, розробленого ДП 

«УКРНДПІЦИВІЛЬСІЛЬБУД», та затвердженого рішенням №47-4-VІІІ  4-ої 

сесії VІІ скликання  від 12.02.2021 року Борщагівської сільської ради  

Бучанського району Київської області земельна ділянка  розташована в 

охоронній зоні від  газопроводу, враховуючи висновок постійної  депутатської 

комісії з питань земельних відносин Борщагівської сільської ради, керуючись 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Ігорю Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці 

Білогородська  Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 селі 

Петропавлівська Борщагівка  Бучанського 

району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Миколи  Миколайовича (вх. № Ш-2286 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0850 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах села Петропавлівська Борщагівка по 

вулиці Володимира Івасюка, 35 Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 

12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебуває у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Миколі Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці 

Володимира Івасюка, 35   Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Миколи  Миколайовича (вх. № Ш-2287 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1000 га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства в межах села Петропавлівська 

Борщагівка по вулиці Білогородська, 52 Бучанського району Київської області 

та графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно 

ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебуває у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Миколі Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці 

Білогородська, 52    Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу                           

гр. Кульбачній Олені Сергіївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

по вулиці Миколи Лисенка, 37  в межах  

села Петропавлівська Борщагівка  

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Кульбачної Олени Сергіївни (вх. № К-2269 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,12 га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства  в межах села Петропавлівська 

Борщагівка  по вулиці Миколи Лисенка, 37 Бучанського району Київської 

області та графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, 

згідно ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та 

передає у власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у 

власність чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні 

земельна ділянка відноситься до земель, що перебувають у власності 

(користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Кульбачній Олені Сергіївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці 

Миколи Лисенка, 37  Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. 

Кульбачній Олені Сергіївні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність по вулиці 

Платона Майбороди, 26 в межах села 

Петропавлівська Борщагівка  Бучанського 

району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Кульбачної Олени Сергіївни (вх. № К-2266 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,09 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах села Петропавлівська Борщагівка  по 

вулиці Платона Майбороди, 26 Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 

12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Кульбачній Олені Сергіївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої по вулиці Платона Майбороди, 26 в межах села 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 вулиці Володимира Івасюка, 23 

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Кульбачної Олени Сергіївни (вх. № К-2270 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,085 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах села Петропавлівська Борщагівка  по 

вулиці Володимира Івасюка, 23 Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 

12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Кульбачній Олені Сергіївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці 

Володимира Івасюка, 23  Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 вулиці Миколи Лисенка, 44  

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Кульбачної Олени Сергіївни (вх. № К-2268 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,085 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах села Петропавлівська Борщагівка  по 

вулиці Миколи Лисенка, 44 Бучанського району Київської області та графічний 

додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 

Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Кульбачній Олені Сергіївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці 

Миколи Лисенка, 44  Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу                         

гр. Кульбачній Олені Сергіївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

по вулиці Білогородська, 54  в межах  села 

Петропавлівська Борщагівка  Бучанського 

району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Кульбачної Олени Сергіївни (вх. № К-2267 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,10 га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства  в межах села Петропавлівська 

Борщагівка  по вулиці Білогородська, 54 Бучанського району Київської області 

та графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно 

ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Кульбачній Олені Сергіївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці 

Білогородська, 54    Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 
 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак 

Тетяні Петрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність по вулиці Миколи 

Лисенка, 14 в межах  села Петропавлівська 

Борщагівка  Бучанського району 

Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Тетяни Петрівни  (вх. № Ш-2275 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,085 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах села Петропавлівська Борщагівка  по 

вулиці Миколи Лисенка, 14 Бучанського району Київської області та графічний 

додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 

Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Тетяні Петрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці Миколи 

Лисенка, 14  Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак 

Тетяні Петрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність по вулиці Платона 

Майбороди, 52 в межах села 

Петропавлівська Борщагівка  Бучанського 

району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Тетяни Петрівни  (вх. № Ш-2274 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,085 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах села Петропавлівська Борщагівка  по 

вулиці Платона Майбороди, 52 Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 

12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Тетяні Петрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці Платона 

Майбороди, 52  Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак 

Тетяні Петрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність по вулиці Павла 

Чубинського, 6 в межах села 

Петропавлівська Борщагівка  Бучанського 

району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Тетяни Петрівни  (вх. № Ш-2273 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,085 га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах села Петропавлівська Борщагівка  по 

вулиці Павла Чубинського, 6 Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 

12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Тетяні Петрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці Павла 

Чубинського, 6  Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак 

Тетяні Петрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність по вулиці Миколи 

Лисенка, 13в межах  села Петропавлівська 

Борщагівка    Бучанського району 

Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Тетяни Петрівни  (вх. № Ш-2271 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,11 га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства  в межах села Петропавлівська 

Борщагівка  по вулиці Миколи Лисенка, 13 Бучанського району Київської 

області та графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, 

згідно ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та 

передає у власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у 

власність чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні 

земельна ділянка відноситься до земель, що перебувають у власності 

(користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Тетяні Петрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці Миколи 

Лисенка, 13  Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Тетяни Петрівни (вх. № Ш-2272 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,11 га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства в межах села Петропавлівська 

Борщагівка по вулиці Миколи Лисенка, 5  Бучанського району Київської 

області та графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, 

відповідно до генерального плану села Петропавлівська Борщагівка, 

розробленого ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬСІЛЬБУД», та затвердженого рішенням 

№ 47-4-VІІІ  4-ої сесії VІІ скликання  від 12.02.2021 року Борщагівської 

сільської ради  Бучанського району Київської області земельна ділянка   

передбачена  під територію громадської забудови, враховуючи висновок 

постійної  депутатської комісії з питань земельних відносин Борщагівської 

сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Тетяні Петрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка по вулиці Миколи 

Лисенка, 5    Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Миколи Миколайовича (вх. № Ш-2288 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,095 га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства в межах села Петропавлівська 

Борщагівка по вулиці Миколи Лисенка, 53  Бучанського району Київської 

області та графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, 

відповідно до генерального плану села Петропавлівська Борщагівка, 

розробленого ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬСІЛЬБУД», та затвердженого рішенням 

№ 47-4-VІІІ  4-ої сесії VІІ скликання  від 12.02.2021 року Борщагівської 

сільської ради  Бучанського району Київської області земельна ділянка   

передбачена  під територію громадської забудови, враховуючи висновок 

постійної  депутатської комісії з питань земельних відносин Борщагівської 

сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Миколі Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої по вулиці Миколи Лисенка, 53 в межах села 

Петропавлівська Борщагівка   Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 
 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак 

Миколі Миколайовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність по вулиці 

Платона Майбороди, 28 в межах  села 

Петропавлівська Борщагівка  Бучанського 

району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Миколи Миколайовича  (вх. № Ш-2290 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,085  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах села Петропавлівська Борщагівка  по 

вулиці Платона Майбороди, 28 Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 

12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Миколі Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої по вулиці Платона Майбороди, 28   в межах села 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Шпак 

Миколі Миколайовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність по вулиці 

Миколи Мозгового, 16 в межах                       

села Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Шпак Миколи Миколайовича  (вх. № Ш-2289 від 

28.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,085  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах села Петропавлівська Борщагівка  по 

вулиці Миколи Мозгового, 16 Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 

12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шпак Миколі Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої по вулиці Миколи Мозгового, 16 в межах села 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Маркова Дмитра Анатолійовича  (вх. № М-2256 

від 26.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,15  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах села Петропавлівська Борщагівка   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Маркову Дмитру Анатолійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Годуна Романа Леонідовича  (вх. № Г-2257 від 

26.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,08  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах села Петропавлівська Борщагівка   

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельні ділянки відносяться до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Годуну Роману Леонідовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Десяткі 

Олені Петрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність на вулиці Матросова            

в межах  села Петропавлівська Борщагівка  

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Десятки Олени Петрівни  (вх. № Д-2421 від 

10.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0650  га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства в межах села Петропавлівська 

Борщагівка на вулиці Матросова Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 

12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Десяткі Олені Петрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

розташованої на вулиці Матросова в межах села Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Бекірову 

Алі Енверовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність на вулиці Михайла 

Вербицького, 12 в межах                                   

села Петропавлівська Борщагівка  

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Бекірова Алі Енверовича  (вх. № Б-2429 від 

10.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,7  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах села Петропавлівська Борщагівка на 

вулиці Михайла Вербицького, 12   Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 

12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Бекірову Алі Енверовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої на вулиці Михайла Вербицького, 12 в межах села 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Налягаки Надії Володимирівни  (вх. № Н-2361 від 

04.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні    на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Налягаки Надії Володимирівни  (вх. № Н-2364  від 

04.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні    на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Налягаки Надії Володимирівни  (вх. № Н-2363  від 

08.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні    на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Налягаки Надії Володимирівни  (вх. № Н-2362  від 

04.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні    на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Налягаки Надії Володимирівни  (вх. № Н-2358  від 

04.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні    на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Налягаки Надії Володимирівни  (вх. № Н-2359  від 

04.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області та графічний додаток бажаного місця розташування 

земельної ділянки,  у відповідності до вимог  ст. 12, 38, 39  Земельного кодексу 

України та ст. 1, 2, 17, 24 Закону України «Про регулювання  містобудівної 

діяльності», випливає, що використання земель здійснюється у відповідності до 

містобудівної документації – генерального плану населеного пункту та 

детального плану певної території, яка є підставою для визначення цільового 

призначення земельної ділянки та їх функціонального розподілу, а саме те що 

вказана вами земельна ділянка не передбачена діючою містобудівною 

документацією для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи  висновок 

постійної депутатської комісії з питань  земельних відносин Борщагівської 

сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  Борщагівська сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні    на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Налягаки Надії Володимирівни  (вх. № Н-2360  від 

04.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства  в межах   Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області та графічний додаток 

бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного 

кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у власність 

громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність чи 

користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Налягакі Надії Володимирівні    на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Лукачинця Василя Васильовича  (вх. № Л-2367  

від 04.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Лукачинця Василя Васильовича  (вх. № Л-2366  

від 04.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Лукачинця Василя Васильовича  (вх. № Л-2365  

від 04.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Лукачинця Василя Васильовича  (вх. № Л-2370  

від 04.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Лукачинця Василя Васильовича  (вх. № Л-2369  

від 04.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України 

сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі 

комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги 

те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Лукачинця Василя Васильовича  (вх. № Л-2368  

від 04.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства  в межах Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного 

місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу 

України сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише 

землі комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до 

уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Лукачинця Василя Васильовича  (вх. № Л-2371  

від 04.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1  га  у власність для 

ведення особистого селянського господарства  в межах Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного 

місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу 

України сільська рада розпоряджається та передає у власність громадянам лише 

землі комунальної власності, не надані у власність чи користування, беручи до 

уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що 

перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Лукачинцю Василю Васильовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Будім Дмитра Анатолійовича  (вх. № Б-2448  від 

12.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,10  га  у власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області та графічний додаток бажаного місця 

розташування земельної ділянки,  у відповідності до вимог  ст. 12, 38, 39  

Земельного кодексу України та ст. 1, 2, 17, 24 Закону України «Про 

регулювання  містобудівної діяльності», випливає, що використання земель 

здійснюється у відповідності до містобудівної документації – генерального 

плану населеного пункту та детального плану певної території, яка є підставою 

для визначення цільового призначення земельної ділянки та їх функціонального 

розподілу, а саме те що вказана вами земельна ділянка не передбачені діючою 

містобудівною документацією для будівництва і обслуговування житлового 

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

висновок постійної депутатської комісії з питань  земельних відносин 

Борщагівської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Борщагівська сільська рада,- 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Будім Дмитру Анатолійовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради  Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

   Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Суконкіна Дмитра Вікторовича  (вх. № С-1949  від 

06.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  2,00  га  у власність для  

ведення особистого селянського господарства в межах села Петропавлівська 

Борщагівка  Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 

та графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки,  у 

відповідності до вимог  ст. 12, 38, 39  Земельного кодексу України та ст. 1, 2, 

17, 24 Закону України «Про регулювання  містобудівної діяльності», випливає, 

що використання земель здійснюється у відповідності до містобудівної 

документації – генерального плану населеного пункту та детального плану 

певної території, яка є підставою для визначення цільового призначення 

земельної ділянки та їх функціонального розподілу, а саме те що вказана вами 

земельна ділянка не передбачена діючою містобудівною документацією для  

ведення особистого селянського господарства, враховуючи  висновок постійної 

депутатської комісії з питань  земельних відносин Борщагівської сільської ради, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Борщагівська сільська рада,- 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Суконкіну Дмитру Вікторовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка 

Борщагівської сільської ради  Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

   Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу                           

гр. Горбатюку Віталію Анатолійовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в 

межах села Петропавлівська Борщагівка     

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Горбатюка Віталія Анатолійовича  (вх. № Г-1951  

від 06.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  2,00  га  у власність для  

ведення особистого селянського господарства в межах села Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області та графічний додаток 

бажаного місця розташування земельної ділянки,  у відповідності до вимог  ст. 

12, 38, 39  Земельного кодексу України та ст. 1, 2, 17, 24 Закону України «Про 

регулювання  містобудівної діяльності», випливає, що використання земель 

здійснюється у відповідності до містобудівної документації – генерального 

плану населеного пункту та детального плану певної території, яка є підставою 

для визначення цільового призначення земельної ділянки та їх функціонального 

розподілу, а саме те що вказана вами земельна ділянка не передбачена діючою 

містобудівною документацією для для  ведення особистого селянського 

господарства, враховуючи  висновок постійної депутатської комісії з питань  

земельних відносин Борщагівської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Борщагівська сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Горбатюку Віталію Анатолійовичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка                

Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

   Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Ковриженка Валерія Григоровича  (вх. № К-2490  

від 17.08.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,12  га  у власність для  

ведення садівництва в межах села Чайки  Бучанського району Київської області 

та графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки,  у 

відповідності до вимог  ст. 12, 38, 39  Земельного кодексу України та ст. 1, 2, 

17, 24 Закону України «Про регулювання  містобудівної діяльності», випливає, 

що використання земель здійснюється у відповідності до містобудівної 

документації – генерального плану населеного пункту та детального плану 

певної території, яка є підставою для визначення цільового призначення 

земельної ділянки та їх функціонального розподілу, а саме те що вказана вами 

земельна ділянка не передбачена діючою містобудівною документацією для 

ведення садівництва,  враховуючи  висновок постійної депутатської комісії з 

питань  земельних відносин Борщагівської сільської ради, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Борщагівська 

сільська рада,- 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Ковриженку Валерію Григоровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Чайки Бучанського району Київської 

області. 

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

питань земельних відносин. 

 

   Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 



                                                                                                                             

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Бандура 

Віктору Ігоровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в межах села Чайки 

Бучанського району Київської області 

 

Розглянувши клопотання гр. Бандури Віктора Ігоровича (вх. № Б-1751 від 

15.06.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0465 га  у власність для 

ведення садівництва в межах села Чайки Бучанського району Київської області 

та графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно 

ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Бандурі Віктору Ігоровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Чайки Бучанського району Київської 

області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Воляник Богдана Петровича  (вх. № В-2741  від 

07.09.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  2,00  га  у власність для  

ведення особистого селянського господарства в межах села Петропавлівська 

Борщагівка  Бучанського району Київської області та графічний додаток 

бажаного місця розташування земельної ділянки,  у відповідності до вимог  ст. 

12, 38, 39  Земельного кодексу України та ст. 1, 2, 17, 24 Закону України «Про 

регулювання  містобудівної діяльності», випливає, що використання земель 

здійснюється у відповідності до містобудівної документації – генерального 

плану населеного пункту та детального плану певної території, яка є підставою 

для визначення цільового призначення земельної ділянки та їх функціонального 

розподілу, а саме те що вказана вами земельна ділянка не передбачена діючою 

містобудівною документацією для  ведення особистого селянського 

господарства, враховуючи  висновок постійної депутатської комісії з питань  

земельних відносин Борщагівської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Борщагівська сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Воляник Богдану Петровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

   Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Воляник  Святослава Богдановича (вх. № В-2742  

від 07.09.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  2,00  га  у власність для  

ведення особистого селянського господарства в межах села Петропавлівська 

Борщагівка  Бучанського району Київської області та графічний додаток 

бажаного місця розташування земельної ділянки,  у відповідності до вимог  ст. 

12, 38, 39  Земельного кодексу України та ст. 1, 2, 17, 24 Закону України «Про 

регулювання  містобудівної діяльності», випливає, що використання земель 

здійснюється у відповідності до містобудівної документації – генерального 

плану населеного пункту та детального плану певної території, яка є підставою 

для визначення цільового призначення земельної ділянки та їх функціонального 

розподілу, а саме те що вказана вами земельна ділянка не передбачена діючою 

містобудівною документацією для ведення особистого селянського 

господарства, враховуючи  висновок постійної депутатської комісії з питань  

земельних відносин Борщагівської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Борщагівська сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Воляник  Святославу Богдановичу  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

   Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Сварчевського Олександра Васильовича                       

(вх. № С-1595 від 03.06.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,0850 

га  у власність для  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах села 

Петропавлівська Борщагівка   Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 

12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Сварчевському Олександру 

Васильовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність розташованої в межах села Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу гр. Крят 

Ларисі Михайлівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність на вулиці Північна в 

селі Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши клопотання гр. Крят Лариси Михайлівни  (вх. № К-3011 від 

28.09.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,10 га  у власність для  

будівництва та обслуговування житлового будинку на вулиці Північна в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області та 

графічний додаток бажаного місця розташування земельної ділянки, згідно ст. 

12 Земельного кодексу України сільська рада розпоряджається та передає у 

власність громадянам лише землі комунальної власності, не надані у власність 

чи користування, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні земельна ділянка 

відноситься до земель, що перебувають у власності (користуванні) третіх осіб, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Крят Ларисі Михайлівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої на вулиці Північна в селі Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

                                                                  

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у 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 
 

Розглянувши  заяву  гр. Власової Зої Володимирівни (вх. № В-1757 від 

16.06.2021р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність розташованої в межах Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області у відповідності до вимоги 

частини 6 ст. 118 Земельного кодексу України, громадянин зацікавлений в 

отриманні у власність земельної ділянки із земель комунальної власності подає 

клопотання. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки 

та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що 

відповідно до законодавства, в поданому пакеті документів відсутні 

вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 

Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

ВИРІШИЛА 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Власовій Зої Володимирівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

Сільський голова                                 Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Хованських Наталії Олександрівни (вх. № Х-1982 

від 07.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1120 га у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в межах с. Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області та графічний додаток бажаного місця розташування 

земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада 

розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі комунальної 

власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги те, що 

вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що перебувають 

у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Хованських Наталії Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 



 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                            № ______7-VIII 
с. Петропавлівська Борщагівка 

 

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 
 

Розглянувши клопотання гр. Федченка Романа Миколайовича (вх. № Ф-2014 

від 08.07.2021 р.) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1000 га у власність для 

індивідуального садівництва в межах с. Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області та графічний додаток бажаного місця розташування 

земельної ділянки, згідно ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада 

розпоряджається та передає у власність громадянам лише землі комунальної 

власності, не надані у власність чи користування, беручи до уваги те, що 

вказана у клопотанні земельна ділянка відноситься до земель, що перебувають 

у власності (користуванні) третіх осіб, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Федченку Роману Миколайовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах села Софіївська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

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

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 
 

 

 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія   VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

__ жовтня 2021 року                                                                     № _______-7-VIII 

          с. Петропавлівська Борщагівка 

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  

 

Розглянувши заяву гр. Кузнецова Олексія Вікторовича (вх. № К-3107 від 

07.10.2021), враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних 

відносин, відповідно до ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 202 Земельного 

кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про 

державний земельний кадастр», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада -  

ВИРІШИЛА: 

1 . Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кузнецову Олексію Вікторовичу, орієнтовною 

площею 0,1100 га, для ведення особистого   селянського господарства, по вул. 

Катерини Білокур в селі Чайки Бучанського району Київської області. 

2. Гр. Кузнецову Олексію Вікторовичу замовити в землевпорядній 

організації розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у приватну власність, 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, після здійснення державної реєстрації земельної ділянки в 

порядку встановленому Законом України «Про Державний земельний 

кадастр», 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 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7   сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021року                                                                                № _____ 7--VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у 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 
 

Розглянувши  заяву  гр. Гайдай Лариси Валентинівни (вх. № Г-2122 від 

19.07.2021 р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області у відповідності до вимоги частини 6 ст. 

118 Земельного кодексу України, громадянин зацікавлений в отриманні у 

власність земельної ділянки із земель комунальної власності подає клопотання. 

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її 

орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що 

відповідно до законодавства, в поданому пакеті документів відсутні 

вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 

Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

ВИРІШИЛА 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Гайдай Ларисі Валентинівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

Сільський голова                                 Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7   сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021р                                                                          № _____ 7--VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову у наданні дозволу                                     

гр. Шлямару Ігорю Леонідовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, 

в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 
 

Розглянувши заяву гр. Шлямара Ігоря Леонідовича (вх. № Ш-2221 від 

22.07.2021 р.), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в межах Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області у відповідності до вимоги частини 6 ст. 

118 Земельного кодексу України, громадянин зацікавлений в отриманні у 

власність земельної ділянки із земель комунальної власності подає клопотання. 

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її 

орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, у зв’язку з тим, що 

відповідно до законодавства, в поданому пакеті документів відсутні 

вищезазначені графічні матеріали,  керуючись п. 6 ст. 118, п. 1 ст. 121 

Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада,- 

ВИРІШИЛА 

1. Відмовити в наданні дозволу гр. Шлямару Ігорю Леонідовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність розташованої в межах Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області.  

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

питань земельних відносин. 

   

Сільський голова                                 Олесь КУДРИК 

 

 


