
Д 

 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

20 жовтня 2021 року                                                                          № ______-7-VIII 
          с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про надання дозволу АТ «КИЇВГАЗ» на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та розподілення 
газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 
очищення та розподілення води), на території 
села Софіївська Борщагівка Бучанського району 
Київської області 
 

Розглянувши заяву клопотання АТ «КИЇВГАЗ» в особі заступника голови 
правління з юридичних питань Лебедєва Ю.В. № 2465/14 від 15.07.2021                       
(вх. № 1689/1-11 від 20.07.2021) щодо надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, площею 0,5283 га, з 
цільовим призначенням – для розміщення та експлуатації обєктів 
трубопровідного транспорту (нежитлових будівель), яка розташована на 
території села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області, 
враховуючи право власності ПАТ «КИЇВГАЗ» на нерухоме майно, яке 
розташоване на даній земельній ділянці, що посвідчено витягом з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 
враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин, 
відповідно до ст. 12, 73, 79-1, 93, 122, 124, 134, 202 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оренду землі», 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська 
рада - 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати АТ «КИЇВГАЗ» дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років, орієнтовною 
площею 0,5283 га, з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 
очищення та розподілення води), яка розташована на території села Софіївська 



Борщагівка Бучанського району Київської області, на якій знаходиться об’єкт  
нерухомого майна – нежитлові будівлі, який належить на праві приватної 
власності ПАТ «КИЇВГАЗ», що посвідчено витягом з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.10.2018, 
індексний номер витягу: 142474754. 

3.  Доручити АТ «КИЇВГАЗ» замовити в землевпорядній організації 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
терміном на 49 років, яка відповідатиме вимогам Закону України                               
«Про землеустрій». 

4. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду терміном на 49 років, площею 0,5283 га, з цільовим призначенням - для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), 
яка розташована на території села Софіївська Борщагівка Бучанського району 
Київської області, подати на затвердження черговою сесією Борщагівської 
сільської ради.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань земельних відносин. 

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 
 

 

 


