
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія   VIII скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

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

 

Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою АТ «К.ЕНЕРГО» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії по               

вул. Соборна, 1-К в с. Петропавлівська 

Борщагівка Бучанський район Київська область 

 

Розглянувши звернення ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 
особі представника Сезіна І.С. (вх. № 1896/1-11 від 26.08.2021) про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та заяву                     
АТ «К.ЕНЕРГО» в особі директора Гончарук А.А. № 483 від 06.05.2020р. щодо 
добровільної відмови в користувані земельною ділянкою, площею 0,4589 га,                 
з кадастровим номером 3222485901:01:049:0021, та передачі її в користування 
на правах довгострокової оренди на 49 років Приватному акціонерному 
товариству «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії по вул. Соборна, 1-К в                                          
с. Петропавлівська Борщагівка Бучанський район Київська область, 
враховуючи розташування об’єкту нерухомості на даній земельній ділянці, 
який належить на праві власності ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що посвідчено витягом з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.06.2020, 
індексний номер витягу: 213935971, беручи до уваги висновок постійної 
комісії з питань земельних відносин, відповідно до ст. 12, 65, 93, 116, 122, 124, 
134, 141, 142, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про оренду землі», керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право  постійного користування земельною ділянкою                   
АТ «К.ЕНЕРГО», площею 0,4589 га, з цільовим призначенням – для 



виробництва та розподілення електроенергії (електростанція ПС «ВУМ» 
110/10 КВ, яка розташована на території села  Петропавлівська Борщагівка 
Бучанського (раніше Києво-Святошинського) району Київської області, що 
посвідчено Державним актом на право постійного користування землею серія 
І-КВ № 000283, який зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 
постійного користування землею за № 416 від 12.01.2001. 

2. Надати дозвіл Приватному акціонерному товариству «ДТЕК 
КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» внести відповідні відомості до бази 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права комунальної 
власності Борщагівською сільською радою на земельну ділянку комунальної 
власності, площею 0,4589 га, з кадастровим номером 3222485901:01:049:0021, 
з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, на вул. Соборна, 1-К в                                          
с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

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

Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 

 

 


