
ПРОЄКТ 

 

Додаток 2 

до порядку денного восьмої 

чергової сесії Борщагівської 

сільської ради VIIІ скликання від 

14.12.2021р. 

 

Перелік архітектурних питань, 

які виносяться на розгляд восьмої чергової сесії  

Борщагівської сільської ради VIIІ скликання  

 

 

1. Про надання дозволу на внесення змін до містобудівної документації - 

Детальний план території для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості по вул. Соборна, 118 в селі 

Софіївська  Борщагівка Бучанського району Київської області. 

Доповідач: Т. Резванюк – головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури. 
 

2. Про надання дозволу на розробку детального плану території під 

розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами 

громадського та соціального призначення по вул. Печерська в селі Чайки 

Бучанського району Київської області.   

Доповідач: Т. Резванюк – головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури. 
 

3. Про затвердження детального плану території для будівництва 

загальноосвітньої школи І-ІІI ступенів, об’єктів соціальної 

інфраструктури, громадського призначення та об’єктів житлової забудови 

по вулиці Коцюбинського в селі Чайки Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області. 

Доповідач: Т. Резванюк – головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури. 
 

4. Про надання дозволу на внесення змін до містобудівної документації – 

Детальний план території (проект змін) багатоквартирної та 

індивідуальної житлової забудови в селі 

Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області (в районі 

вулиці Жулянська та проспекту Героїв Небесної Сотні). 

Доповідач: Т. Резванюк – головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури. 
 



ПРОЄКТ 

 

5. Про надання дозволу на розробку детального плану території для 

будівництва та обслуговування об’єктів ринкової та інженерної 

інфраструктури, що є частиною кварталу житлової та громадської 

забудови  в районі вулиці Велика Кільцева в селі 

Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області.  

Доповідач: Т. Резванюк – головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури. 
 

6. Про надання дозволу на розробку детального плану території для 

будівництва і обслуговування житлового комплексу з об’єктами медичної 

інфраструктури, соціально-побутового призначення, обслуговування 

населення та об’єками громадського призначення по вул. Островського, 

23-А в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської 

області. 

Доповідач: Т. Резванюк – головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури. 
 

7. Про затвердження Детального плану території (проект змін) 

багатоквартирної житлової забудови в селі 

Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області площею 

62,14 га. 

Доповідач: Т. Резванюк – головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури. 
 

8. Про затвердження Детального плану території (проект змін) 

багатоквартирної житлової забудови в селі 

Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області площею 

8,27 га. 

 Доповідач: Т. Резванюк – головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури. 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Сільський голова                                                                           Олесь КУДРИК 


