
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Бучанського району Київської області 

7 сесія   VIII скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

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

Про надання  дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки, яка 
перебуває у постійному користуванні 
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА ПАРАФІЯ НА ЧЕСТЬ СВЯТИХ 
АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА КИЇВСЬКОЇ 
ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ С. 
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА 
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», для будівництва і 
обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій, яка розташована на 
вул. Паркова, 2-А в селі Петропавлівська 
Борщагівка Бучанського району Київської 
області  

 
Розглянувши клопотання Релігійної організації «Релігійна громада 

парафія на честь Святих Апостолів Петра і Павла» (вх. № 1659/1-11 від 
15.07.2021) щодо надання дозволу на проведення  інвентаризації земельної 
ділянки, з кадастровим номером 3222485901:01:010:5440, яка перебуває у 
постійному користуванні даної релігійної організації, що посвідчено витягом 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 
речового права від 14.01.2019 індексний номер витягу: 152482381, з цільовим 
призначенням – для будівництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій, яка розташована на вул. Паркова, 2-А в селі 
Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, та додані 
матеріали, враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних 
відносин, відповідно до ст. 12, 38, 39, 92 Земельного кодексу України, ст. 57 
Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про державний 



земельний кадастр», керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сільська рада -  

ВИРІШИЛА: 

1 . Надати дозвіл РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 
ПАРАФІЯ НА ЧЕСТЬ СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА КИЇВСЬКОЇ 
ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО 
ПАТРІАРХАТУ С. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, 
площею 0,1000 га, кадастровий номер 3222485901:01:010:5440, для 
будівництва і обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, 
на вул. Паркова, 2-А в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 
Київської області. 

2.  РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ 
НА ЧЕСТЬ СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 
С. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО 
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» замовити в землевпорядній організації 
розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки, яка відповідатиме вимогам Закону України «Про 
землеустрій». 

        3. Зміст технічної документації із землеустрою повинен відповідати 
вимогам Закону України «Про землеустрій». Розроблену технічну 
документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки подати 
до Борщагівської сільської ради для розгляду питання про її затвердження.  

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

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 
 


