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БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія    VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

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

 

Про надання дозволу ФОП Костенку 

Олександру Володимировичу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності, яка перебуває у 

його користуванні на умовах довгострокової 

оренди на 49 років, цільове призначення якої 

змінюється з земель для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості на землі 

для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, яка 

розташована на вул. Садова в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області  

Розглянувши заяву ФОП Костенко О.В. (вх. № 2224/1-11 від 13.10.2021) 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває у його користуванні на 

умовах довгострокової оренди на 49 років, що посвідчено договором оренди 

земельної ділянки № 6641 від 21.11.2003, цільове призначення якої змінюється 

із земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості на землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку, площею 0,50 га, кадастровий номер 

3222485901:01:039:0005, та яка розташована на вул. Садова в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, 

враховуючи вимоги ст. 12, 20, 38, 39, 42 Земельного Кодексу України, Закону 

України «Про оренду землі», Закону України «Про землеустрій», Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», та висновок постійної 

комісії з питань земельних відносин, керуючись Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" сільська рада, – 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл ФОП Костенку Олександру Володимировичу на 

розроблення  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



комунальної власності, яка перебуває у його користуванні на умовах 

довгострокової оренди на 49 років, площею 0,50 га, кадастровий номер 

3222485901:01:039:0005, цільове призначення якої змінюється із земель для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на 

землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 

яка розташована на вул. Садова в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області. 

2. Доручити ФОП Костенку Олександру Володимировичу замовити в 

землевпорядній організації розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває у його користуванні на 

умовах довгострокової оренди на 49 років, площею 0,50 га, кадастровий номер 

3222485901:01:039:0005, цільове призначення якої змінюється із земель для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на 

землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 

яка розташована на вул. Садова в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області, яка відповідатиме вимогам Закону України                               

«Про землеустрій». 

3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, яка перебуває у користуванні ФОП Костенка 

Олександра Володимировича на умовах довгострокової оренди на 49 років, 

площею 0,50 га, кадастровий номер 3222485901:01:039:0005, цільове 

призначення якої змінюється із земель для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості на землі для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка розташована на 

вул. Садова в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської 

області, подати на затвердження черговою сесією Борщагівської сільської ради.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин. 

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 

 

 


