
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія   VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

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

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Долі-Шевель Галини 

Вікторівни, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), на                                   

вул. Богдана Хмельницького, 64 в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського 

району Київської області  

 

Розглянувши заяву гр. Долі-Шевель Г.В. (вх. № Д-2599 від 27.08.2021) 

щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд 

(присадибна ділянка), на вул. Богдана Хмельницького, 64 в селі 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, 

кадастровий номер 3222485901:01:002:0065, відповідно до ст. 12, 118, 122, 186  

Земельного кодексу України, ст. 55 Закону  України  «Про землеустрій», 

Закону України «Про державний земельний кадастр», враховуючи висновок 

постійної комісії з питань земельних відносин, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада – 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

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

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

площею 0,1386 га, кадастровий номер 3222485901:01:002:0065, на                             

вул. Богдана Хмельницького, 64  в селі Петропавлівська Борщагівка 

Бучанського району Київської області. 

2. Передати безоплатно у власність гр. Долі-Шевель Галині 

Вікторівні земельну ділянку, площею – 0,1386 га, з кадастровим номером 

3222485901:01:002:0065, для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),                                        

на вул. Богдана Хмельницького, 64 в селі Петропавлівська Борщагівка  

Бучанського району Київської області.  

3. Право власності на вищезазначену земельну ділянку виникає з 

моменту державної реєстрації цього права та  оформлюється  відповідно до 

Закону  України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень». 

4. Громадянці Долі-Шевель Галині Вікторівні виконувати обов'язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог  статті 91 Земельного кодексу 

України. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин. 

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 


