
ПРОЄКТ 

 

Додаток 1 

до порядку денного восьмої 

чергової сесії Борщагівської 

сільської ради VIIІ скликання 

 

Перелік земельних питань, 

які виносяться на засідання постійної комісії з питань 

земельних відносин, а також на розгляд восьмої чергової сесії 

Борщагівської сільської ради VIIІ скликання 

 

1. Про відмову в наданні земельних ділянок громадянам з різним 

цільовим призначенням на території Борщагівської сільської ради. 

1.1. Про відмову в наданні дозволу  гр. Мельнику Володимиру 
Геннадійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 
Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,1500га) 

1.2. Про відмову в наданні дозволу гр. Боєчці Володимиру Володимировичу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства за 
адресою: с. Софіївська Борщагівка, по вул. Заводська Бучанського 
району Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0400га) 

1.3. Про відмову в наданні дозволу гр. Біленко Людмилі Леонідівні на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. 
Петропавлівська Борщагівка, по вул. Полтавська Бучанського району 
Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,2500га) 

1.4. Про відмову в наданні дозволу  гр. Митрохіній Юлії Юріївні на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  за адресою: с. 
Чайки по вул. Котляревського Бучанського району Київської області.                           
                                                               (орієнтовна площа- 0,1500га) 

1.5. Про відмову в наданні дозволу гр. Митрохіну Юрію Олександровичу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів за адресою: с. 
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Петропавлівська Борщагівка, по вул. Велика Кільцева, 4-Г Бучанського 
району Київської області.   
                                                                        (орієнтовна площа- 0,0100га) 

1.6. Про відмову в наданні дозволу гр. Митрохіну Олександру Львовичу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів за адресою: с. 
Петропавлівська Борщагівка, по вул. Велика Кільцева, 4-Г 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області.  

(орієнтовна площа- 0,0100га) 

1.7.  Про відмову в наданні дозволу  Митрохіній Юлії Юріївні на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів за адресою: с. 
Петропавлівська Борщагівка, по вул. Велика Кільцева, 4-Г Бучанського 
району Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0100га) 

1.8.  Про відмову в наданні дозволу  гр. Шавейко Ангеліні Борисівні на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  за адресою:  с. 
Петропавлівська Борщагівка, по вул. Весняна Бучанського району 
Київської області. 

                                                                           (орієнтовна площа- 0, 1200га) 

1.9. Про відмову в наданні дозволу  гр. Бодяну Олександру Володимировичу  
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства 
на території Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 
області. 

(орієнтовна площа- 0, 1200га) 

1.10. Про відмову в наданні дозволу  гр. Стародуб Олександрі Сергіївні  
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка 
Бучанського району Київської області. 

1.11. Про відмову в наданні дозволу гр. Святненку Дмитру Віталійовичу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність що розташована в межах Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0054га) 

1.12. Про відмову в наданні дозволу гр. Ліснівському Миколі 
Григоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
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господарства, за адресою: с. Софіївська Борщагівка по вул. Гагаріна, 97 
Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,1500 га) 

1.13. Про відмову в наданні дозволу гр. Неживок Катерині 
Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства,  за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка, по вул. 
Щаслива, 17  Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0193 га) 

1.14.  Про відмову в наданні дозволу гр. Шевчук Ользі Валентинівні на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,1000 га) 

1.15. Про відмову в наданні дозволу гр. Маринченку Олександру 
Олександровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, в межах Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області. 

1.16. Про відмову в наданні дозволу гр. Поштар Галині Володимирівні 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  
за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 
Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0193 га) 

1.17.  Про відмову в наданні дозволу гр. Степанець Богдані 
Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 
Київської області.   

(орієнтовна площа - 0,0825 га) 
1.18. Про відмову в наданні дозволу гр. Степанець Івану Павловичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,103 га) 

1.19.  Про відмову в наданні дозволу гр. Біленко Людмилі Леонідівні на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. 
Петропавлівська Борщагівка  по вул. Весняна   Бучанського (раніше 
Києво-Святошинського) району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,2500га) 

1.20.  Про відмову в наданні дозволу гр. Клименку Миколі 
Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів, 
за адресою: с. Чайка по вул. Артура Яроша Бучанського району 
Київської області. 

1.21. Про відмову в наданні дозволу гр. Скопцю Олександру 
Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства, за адресою: с. Софіївська Борщагівка, по вул. Ярова, 11 
Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0296 га) 

1.22.  Про відмову в наданні дозволу гр. Єлишевій Катерині 
Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для  будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського 
району Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0800 га) 

1.23. Про відмову в наданні дозволу гр. Біленко Людмилі Леонідівні на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. 
Петропавлівська Борщагівка, по вул. Матросова Бучанського району 
Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0800 га) 

1.24. Про відмову в наданні дозволу  гр. Таракан Юлії Ігорівні на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: с. 
Петропавлівська Борщагівка, по вул. Мальовнича, Бучанського району 
Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,0600 га) 

1.25. Про відмову в наданні дозволу гр. Маркову Дмитру 
Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
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ділянка), за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського 
району Київської області. 

(орієнтовна площа - 0,1000 га) 

1.26. Про відмову в наданні дозволу гр. Маркову Дмитру 
Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського 
району Київської області. 

                                (орієнтовна площа- 0,0800 га) 
1.27. Про відмову в наданні дозволу гр. Єлишевій Катерині 

Володимирівні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського 
району Київської області.  

(орієнтовна площа- 0,0800га) 

1.28.  Про відмову в наданні дозволу гр. Маркову Дмитру 
Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського 
району Київської області.  

(орієнтовна площа- 0,0800га) 

1.29. Про відмову в наданні дозволу гр. Сорочинському Євгену на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність що розташована в межах Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,2500га) 

1.30. Про відмову в наданні дозволу гр. Поляковій Аллі Петрівні на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 
с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 2,0000 га) 

1.31. Про відмову в наданні дозволу гр. Ярош Тетяні Анатоліївні на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів, за адресою: с. Чайки 

по вул. Артура Яроша  Бучанського району Київської області. 
1.32. Про відмову в наданні дозволу гр. Гарапачу Андрію Івановичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 
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с. Софіївська Борщагівка по вул. Пушкіна, 1-В  Бучанського району 
Київської області. 

(орієнтовна площа -0,0400 га) 

1.33. Про відмову в наданні дозволу гр. Якубіній Юлії Олександрівні на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, що 
розташована в межах Борщагівської сільської ради Бучанського району 
Київської області. 

(орієнтовна площа -0,0400 га) 

1.34. Про відмову в наданні дозволу гр. Кудря Наталія Іванівна на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів за адресою: с. 
Петропавлівська Борщагівка, по вул. Велика Кільцева,  Бучанського 
району Київської області.   
                                                                        (орієнтовна площа- 0,0100га) 

1.35. Про відмову в наданні дозволу гр. Підяк Андрій В’ячеславович на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів за адресою: с. 
Петропавлівська Борщагівка, по вул. Велика Кільцева Бучанського 
району Київської області.   
                                                                        (орієнтовна площа- 0,0100га) 

 

2. Про затвердження  технічної документації щодо встановлення 

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

громадянам на території Борщагівської сільської ради 

2.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Дідику Миколі Івановичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) на вул. Толстого, 11 в селі Софіївська Борщагівка 
Бучанського  району Київської області  
                                                                          (Загальна площа - 0,1022 га) 

2.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Пірог Тамарі Миколаївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) на вул. Каштанова, 16 в селі Софіївська 
Борщагівка Бучанського  району Київської області 

(Загальна площа - 0,1026га) 

2.3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості) гр. Коваленко Тетяні Володимирівні, Жовтоног Станіславу 
Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Зої 
Космодем’янської, 59 в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського  
району Київської області  

             (Загальна площа -0,1753 га) 

2.4.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Олійнику Василю  Павловичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) на вул. Живописна, 7 в селі Петропавлівська 
Борщагівка Бучанського  району Київської області 

 (Загальна площа - 0,2485 га) 

 

3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок цільове призначення яких змінюється (з різним цільовим 

призначенням) на території Борщагівської сільської ради 

3.1. Про затвердження ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«КАТАРСИС» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
цільове призначення якої змінюється з земель для ведення особистого 
селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального обслуговування, що в селі Софіївська 
Борщагівка Бучанського району Київської області,  (кадастровий номер 
3222486201:01:042:5018). 

(загальною площею - 0,7000га) 

3.2. Про затвердження ТОВ «РУФ-СЄРВІС» проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з 
земель для ведення особистого селянського господарства на землі для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка),  по вул.  Дімітрова, 70 що в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області, 
(кадастровий номер 3222486201:01:042:5018). 

 (загальною площею - 0,0730га) 
3.3. Про затвердження гр. Цеповатенко Володимиру Володимировичу 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 
призначення якої змінюється з земель для ведення особистого 
селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури ( адміністративних будинків, офісних 
приміщень та інших будівель громадської забудови, які 
використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 
пов’язаної отриманням прибутку) в селі Софіївська Борщагівка 
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Бучанського району Київської області, (кадастровий номер 
3222486200:03:004:5540). 

(загальною площею - 0,0879га) 

3.4. Про затвердження гр. Цеповатенко Ганні Дмитрівні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється з земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 
приміщень та інших будівель громадської забудови, які 
використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 
пов’язаної отриманням прибутку) в селі Софіївська Борщагівка 
Бучанського району Київської області, кадастровий номер 
3222486200:03:004:5541). 

(загальною площею - 0,0878га) 

3.5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Болтрик Мирославі Сергіївні, цільове призначення якої 
змінюється з земель для охорони здоров’я і соціальних послуг  на землі 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на вул. 
Островського, 23-б в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського 
району Київської області (кадастровий номер 3222485901:01:049:0009). 

       (загальною площею - 0,3307га)  

3.6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Чернишенко Олені Анатоліївні та Чернишенко Богдану 
Івановичу, цільове призначення якої змінюється з земель для ведення 
особистого селянського господарства  на землі для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка розташована на вул. Лісова, в селі Софіївська 
Борщагівка Бучанського району Київської області, (кадастровий номер 
3222486201:01:015:0073).  

(загальною площею - 0,1514га) 

3.7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Чернишенко Олені Анатоліївні, цільове призначення якої 
змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства  
на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована 
на вул. Лісова, в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району 
Київської області, (кадастровий номер 3222486201:01:015:5440).  

(загальною площею - 0,0736га) 

3.8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Мисюкевичу Сергію Андрійовичу, цільове призначення якої 
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змінюється з земель для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована 
на вул. Райдежна, 18 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району 
Київської області (кадастровий номер 3222486201:01:110:0258) 

(загальною площею - 0,0999га) 

3.9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Пудовій Валентині Лаврентіївні, цільове призначення якої 
змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства 
на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована 
на вул. Кучанська, 3 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району 
Київської області (кадастровий номер 3222486201:01:015:0069) 

                                                                                (загальною площею - 0,0750га) 
3.10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Гладюк Анатолію Юрійовичу та Хмелинській 
Катерині Віталіївні , цільове призначення якої змінюється з земель для 
ведення особистого селянського господарства  на землі для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка розташована на вул. Калинова, 14 в селі 
Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області 
(кадастровий номер 3222485901:01:002:0057). 

(загальною площею - 0,0140га) 

3.11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Слободенюку Руслану Андрійовичу, цільове 
призначення якої змінюється з земель для ведення особистого 
селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка розташована на вул. Полтавська, 18 в селі Петропавлівська 
Борщагівка Бучанського району Київської області (кадастровий номер 
3222485901:01:010:5005). 

(загальною площею - 0,1000га) 

3.12. Про затвердження ТОВ «КВІН ІНВЕСТ ПЛЮС» проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється з земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування, що в селі Софіївська Борщагівка 
Бучанського району Київської області (з яких земельна ділянка 
кадастровий номер 3222486200:03:003:0001 площею 1,1400 га, земельна 
ділянка 3222486200:03:003:5801 площею 0,4400 га). 
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3.13. Про затвердження РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА (ПОМІСНА ЦЕРКВА) ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-
БАПТИСТІВ «ПРОБУДЖЕННЯ» С. СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА 
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове 
призначення якої змінюється із земель для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) на землі для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій, на вул. . Амосова академіка, 10-
А в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області 
(кадастровий номер 3222486201:01:026:5013) 

(загальною площею - 0,1770га) 

3.14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Бондару Назарію Вікторовичу, цільове 
призначення якої змінюється з земель для ведення особистого 
селянського господарства  на землі для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка розташована в селі Софіївська Борщагівка Бучанського 
району Київської області (кадастровий номер 3222486200:03:004:6511). 

 (загальною площею - 0,0765га) 

3.15. Про затвердження гр. Білявському Сергію Віталійовичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, на вул. Київська в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області 
(кадастровий номер 3222486200:03:002:0066) 

(загальною площею - 0,0282га) 

3.16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Шпілер Наталії Володимирівні, цільове 
призначення якої змінюється з земель для ведення особистого 
селянського господарства  на землі для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка розташована по вул. Шевченка в селі Софіївська 
Борщагівка Бучанського району Київської області (кадастровий номер 
3222486201:01:032:0067) 

(загальною площею - 0,1846га) 

3.17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Перникозі Галині Андріївні, цільове призначення 
якої змінюється з земель для ведення особистого селянського 
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господарства  на землі для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована на вул. Леонтовича, 23-А в селі Чайки Бучанського району 
Київської області (кадастровий номер 3222485903:02:003:5446) 

(загальною площею - 0,0245) 

3.18. Про затвердження гр. Одарич Валентині Олексіївні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку в селі Софіївська Борщагівка 
Бучанського району Київської області (кадастровий номер 
3222486200:03:004:5128) 

(загальною площею - 0,0800) 

3.19. Про затвердження гр. Кічкімет Сергій Володимирович проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області 
(кадастровий номер 3222486200:03:004:6379) 

(загальною площею - 0,0825) 

3.20. Про затвердження гр. Мохаммад Людмила Анатоліївна проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області 
(кадастровий номер 3222486200:03:004:6391) 

(загальною площею - 0,0859) 

3.21. Про затвердження гр. Скоробогатовий Олег Андрійович проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області 
(кадастровий номер 3222486200:03:004:6251) 

(загальною площею - 0,0857) 

3.22. Про затвердження гр. Мясоєдова Світлана Вікторівна проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області 
(кадастровий номер 3222486200:03:004:6461) 

(загальною площею - 0,0872) 

3.23. Про затвердження гр. Костенко Наталії Вікторівні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області 
(кадастровий номер 3222486200:03:004:6522) 

(загальною площею - 0,0835) 

3.24. Про затвердження гр. Самусенко Людмила Сергіївна проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області 
(кадастровий номер 3222486200:03:004:6513) 

(загальною площею - 0,0843) 

3.25. Про затвердження гр. Шемет Андрій Владиславович проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області 
(кадастровий номер 3222486200:03:004:6289) 

(загальною площею - 0,0857) 

3.26. Про затвердження гр. Сідоркова Віталія Андріївна проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області 
(кадастровий номер 3222486200:03:004:5303) 

(загальною площею - 0,0863) 

 

4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам з різним цільовим 

призначенням на території Борщагівської сільської ради. 
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4.1. Про надання  дозволу гр. Шевелю Івану Миколайовичу на розробку 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на вул. Лісова, 
12 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району  Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,1125га) 

4.2. Про надання  дозволу гр. Ковінченко Ользі  Андріївні на розробку 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Озерна в селі Софіївська 
Борщагівка Бучанського району  Київської області  

(орієнтовна площа- 0,0080га) 

4.3. Про надання  дозволу гр. Ковінченко Анатолію  Леонідовичу на 
розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Озерна в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району  Київської області  

(орієнтовна площа- 0,0080га) 

4.4. Про надання  дозволу гр. Непекло Ігорю Леонідовичу на розробку 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства, на вулиці Берегова в 
селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  Київської області. 

 (орієнтовна площа- 0,0138га) 

4.5. Про надання  дозволу гр. Линдрик  Валентині  Андріївні на розробку 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на вул. 
Шевченка, 97 в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  
Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0900га) 

4.6. Про надання  дозволу гр. Бондарчук Тетяні  Леонідівні на розробку 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика Кільцева в селі 
Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  Київської області.  

(орієнтовна площа- 0,0100га) 
4.7. Про надання  дозволу гр. Коваль Тетяні  Михайлівні на розробку проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика Кільцева в селі 
Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0100га) 

4.8. Про надання  дозволу гр. Тесленку Сергію  Юрійовичу на розробку 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
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для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика Кільцева в селі 
Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0100га) 
4.9. Про надання  дозволу гр. Антонову Олександру  Ігоровичу на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика Кільцева в селі 
Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0100га) 

4.10. Про надання  дозволу гр. Шинкаренку Віктору  Миколайовичу на 
розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика 
Кільцева в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  
Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0100га) 

4.11. Про надання  дозволу гр. Біян Олегу  Ігоровичу на розробку 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика Кільцева в селі 
Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0100га) 

4.12. Про надання  дозволу гр. Шкляр Анастасії Олександрівни на 
розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика 
Кільцева в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  
Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0100га) 

4.13. Про надання  дозволу гр. Максименко Оксані  Олександрівні на 
розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована 
на  вул. Кооперативна, 4 в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського 
району  Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0723га) 

4.14. Про надання  дозволу гр. Максименко Оксані  Олександрівні на 
розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 
Кооперативна, 4 в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  
Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0030га) 

4.15. Про надання  дозволу гр. Малахеєву Петру Олександровичу на 
розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, на вул. 
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Чкалова в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  
Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0700га) 

4.16. Про надання  дозволу гр. Калениченко Лесі Григорівні на розробку 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства, на вулиці Київська, 9 
в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району  Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,1300га) 

4.17. Про надання  дозволу гр. Дубовику Володимиру Дмитровичу на 
розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району  Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0600га) 

4.18. Про надання  дозволу гр. Мегедь Оксані Анатоліївні на розробку 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства, на вулиці Шевченка, 
13 в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  Київської 
області. 

(орієнтовна площа- 0,0600га) 
4.19. Про надання  дозволу гр. Мегедь  Оксані  Анатоліївні на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована на  вул. 
Шевченка, 13 в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  
Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0100га) 

4.20. Про надання  дозволу гр. Янюк Марії  Ігорівні на розробку проекту 
землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика Кільцева в селі 
Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0100га) 

4.21. Про надання  дозволу гр. Рибкіну роману  Анатолійовичу на 
розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика 
Кільцева в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  
Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0100га) 

4.22. Про надання  дозволу гр. Продан Христині Миколаївні на 
розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів в селі 
Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  Київської області. 
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(орієнтовна площа- 0,0100га) 

4.23. Про надання  дозволу гр. Сулейманову Ельдару Абмежитовичу на 
розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого   селянського господарства, на вул. 
Микільська в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району  Київської 
області. 

(орієнтовна площа- 0,0147га) 

4.24. Про надання  дозволу гр. Овод Андрію Борисовичу на розробку 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства, в селі Софіївська 
Борщагівка Бучанського району  Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,0300га) 

4.25. Про надання  дозволу гр. Писаренко Валентина Юріївна на 
розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика 
Кільцева в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  
Київської області.  

(орієнтовна площа- 0,0100га) 
4.26. Про надання  дозволу гр. Онищенко Яна Олександрівна на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика 
Кільцева в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  
Київської області.  

(орієнтовна площа- 0,0080га) 
4.27. Про надання  дозволу гр. Бистренко Наталія Василівна на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика Кільцева,4Г в 
селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  Київської області.  

(орієнтовна площа- 0,0080га) 
4.28. Про надання  дозволу гр. Постулін Олександр Сергійович на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика 
Кільцева в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  
Київської області.  

(орієнтовна площа- 0,0100га) 
4.29. Про надання  дозволу гр. Шевчук Василь Михайлович на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика Кільцева в селі 
Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  Київської області.  

(орієнтовна площа- 0,0100га) 
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4.30. Про надання  дозволу гр. Швець Віталій Сергійович  на розробку 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Велика Кільцева в селі 
Петропавлівська Борщагівка Бучанського району  Київської області.  

(орієнтовна площа- 0,0100га) 
 

5. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам з різним цільовим призначенням на 

території Борщагівської сільської ради 

5.1. Про затвердження гр. Клименку Андрію Володимировичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з 
цільовим призначенням для будівництва індивідуальних гаражів, на вул. 
Велика Кільцева, в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського 
району Київської області  . 

(загальна площа - 0,0100 га) 

5.2. Про затвердження гр. Завяловій Ользі Володимирівні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з 
цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                        
вул. Павла Костенка, 1 в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського 
району Київської області 

(загальна площа -0,0800 га) 

5.3. Про затвердження гр. Люти Ярославу Володимировичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з 
цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                                    
вул. Миколи Лисенка, 14 в селі Петропавлівська Борщагівка 
Бучанського району Київської області 

 (загальна площа -0,0895 га) 

5.4. Про затвердження гр. Лиман Руслану Костянтиновичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з 
цільовим призначенням для будівництва індивідуальних гаражів, на вул. 
Велика Кільцева, в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського 
району Київської області   

(загальна площа - 0,0066  га) 

5.5. Про затвердження гр. Ломоносову  Володимиру Борисовичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з 
цільовим призначенням для ведення особистого селянського 
господарства, на вул. Степова, 21, в селі Чайки Бучанського району 
Київської області   

(загальна площа -0,0800 га) 



ПРОЄКТ 

 

5.6. Про затвердження гр. Квятковському Сергію Іванович проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з 
цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                                    
вул. Івасюка Володимира, 27 в селі Петропавлівська Борщагівка 
Бучанського району Київської області  

(загальна площа -0,0980 га)  

5.7. Про затвердження гр. Гачено Ірині Іванівні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у приватну власність з цільовим 
призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                                    
вул. Івасюка Володимира, 19 в селі Петропавлівська Борщагівка 
Бучанського району Київської області. 

(загальна площа - 0,0800 га) 

5.8. Про затвердження гр. Пічевській Інні Анатоліївні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з цільовим 
призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                                
вул. Івасюка Володимира, 30 в селі Петропавлівська Борщагівка 
Бучанського району Київської області. 

(загальна площа -0,1096 га) 

5.9. Про затвердження гр. Пак Євгену Вячеславовичу проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з цільовим 
призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                                    
вул. Івасюка Володимира, 29 в селі Петропавлівська Борщагівка 
Бучанського району Київської області  

(загальна площа -0,0957 га) 

5.10. Про затвердження гр. Марченку  Віталію Вікторовичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з 
цільовим призначенням для ведення особистого селянського 
господарства, на вул. Полтавська, 28 в селі Петропавлівська Борщагівка 
Бучанського району Київської області. 

(загальна площа -0,1000 га) 

5.11. Про затвердження гр. Черешаровій  Олені Михайлівні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з 
цільовим призначенням для ведення особистого селянського 
господарства, на вул. Полтавська, 26 в селі Петропавлівська Борщагівка 
Бучанського району Київської області. 

(загальна площа -0,1000 га) 



ПРОЄКТ 

 

5.12. Про затвердження гр. Авраменко Олександру Володимировичу 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну 
власність з цільовим призначенням для ведення особистого селянського 
господарства, на вул. Зарічна в селі Софіївська Борщагівка Бучанського 
району Київської області. 

(загальна площа -0,0700 га) 

5.13. Про затвердження гр. Чечко Оксані Володимирівні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з 
цільовим призначенням для ведення особистого селянського 
господарства, на  вул. Степова, 13 в селі Чайки Бучанського району 
Київської області. 

(загальна площа -0,0600 га) 

5.14. Про затвердження гр. Литвиненку Анатолію Івановичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з 
цільовим призначенням для будівництва індивідуальних гаражів, на вул. 
Велика Кільцева, 4-Г в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського 
району Київської області.  

(загальна площа -0,0100 га) 

5.15. Про затвердження гр. Литвиненко Валентині Іванівні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з 
цільовим призначенням для будівництва індивідуальних гаражів, на вул. 
Велика Кільцева, 4-Г в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського 
району Київської області. 

(загальна площа -0,0100 га) 

5.16. Про затвердження гр. Москаленко Аріані Валеріївні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність з 
цільовим призначенням для будівництва індивідуальних гаражів, на вул. 
Велика Кільцева, 4-Г в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського 
району Київської області. 

(загальна площа -0,0100 га) 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності  

6.1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 
призначення Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської 
області, яка розташована: Київська область, Бучанський район, село 
Чайки (кадастровий номер 3222485903:02:005:0002) 

                                                                                        (загальна площа 1,5000 га) 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності цільове призначення якої змінюється 
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7.1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва 
та обслуговування будівель закладів освіти на землі для розміщення та 
експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів 
рекреаційного призначення, на вул. Коцюбинського в селі Чайки 
Бучанського району Київської області (кадастровий номер 
3222485903:02:005:5001) 

                                                                          (загальна площа 3,0 га) 

7.2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва 
та обслуговування будівель закладів освіти на землі для розміщення та 
експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів 
рекреаційного призначення, на вул. Коцюбинського в селі Чайки 
Бучанського району Київської області (кадастровий номер 
3222485903:02:005:5005) 

                                                                     (загальна площа 0,5000 га) 

7.3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки територіальної громади Борщагівської сільської ради цільове 
призначення якої змінюється із земель для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства на землі для будівництва індивідуальних гаражів, в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області  
( кадастровий номер 3222486200:03:002:6388). 

                                                                                      (загальна площа 0,4000 га)                                                                           

8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності цільове 

призначення якої змінюється  

8.1. Про надання дозволу ТОВ «АРКОН-ІНВЕСТ»  на розроблення  проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 
яка перебуває у його постійному користуванні, цільове призначення якої 
змінюється з земель для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови на землі для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури, в селі Софіївська Борщагівка 
Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа- 1,4998га) 

 

9. Про надання згоди на заміну сторони в договорі оренди 

9.1. Про надання згоди на заміну сторони орендаря у зобов’язаннях за 
договором оренди земельної ділянки та укладення додаткового договору 
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про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки № 6803 від 29 
листопада 2003 року   замінити Приватне підприємство «ГРІН-ГРЕЙ» на 
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАНОМ ЛІМІТЕД» 
(кадастровий номер 3222486201:01:012:0001). 

(загальна площа- 0,5862га) 

10. Про попереднє погодження на викуп земельної ділянки з оренди. 

10.1. Про попереднє погодження на викуп земельної ділянки з оренди                               
ТОВ «ЕПІЦЕНТР Н» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі, за адресою: вулиця Кришталева, 6, село Петропавлівська 
Борщагівка Бучанського району Київської області, (кадастровий номер 
3222486201:01:042:5018). 

(загальна площа- 1,4972га) 

 
11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у комунальну власність Борщагівській 

сільській раді  

11.1. Про надання дозволу Борщагівській сільській раді на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади Борщагівської сільської ради, з 
цільовим призначенням для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та 
теплової енергії, на вул. Івана Франка  в селі Чайки Бучанського району  
Київської області. 

  (орієнтовна площа – 0,0300 га) 

11.2. Про надання дозволу Борщагівській сільській раді на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади Борщагівської сільської ради, з 
цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. 
Катерини Білокур в селі Чайки Бучанського району  Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0600 га) 

11.3. Про надання дозволу Борщагівській сільській раді на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 
власності територіальної громади Борщагівської сільської ради, з 
цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. 
Катерини Білокур в селі Чайки Бучанського району  Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,1000 га) 

12. Про внесення змін до договору оренди, а саме щодо припинення права 

оренди на частину земельної ділянки   
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12.1. Про внесення змін до договору оренди № 4975 від 18.06.2021, а 
саме щодо припинення права оренди ТДВ «Будівельне управління № 7» 
на частину земельної ділянки, з кадастровим номером 
3222486201:01:016:5023 

                                                                                       (загальна площа 0,3000 га) 

13. Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо 

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

місцевості) 

13.1. Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на (на 
місцевості) ПАТ АК КИЇВВОДОКАНАЛ для обслуговування 
каналізаційної насосної станції «Микільська Борщагівка,1» на вул. Велика 
Кільцева, 4 

                                                                                       (загальна площа 0,2400 га) 

14. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування. 

14.1. Про надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ 
ГРОМАДІ ПАРАФІЇ СВЯТИХ ПЕРВОВЕРХОВНИХ АПОСТОЛІВ 
ПЕТРА І ПАВЛА КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ                ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ С. 
ПЕТРІВСЬКЕ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ», для будівництва і обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій, яка розташована на вул. Соборна в селі 
Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

(орієнтовна площа – 0,0300 га) 

 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) комунальної власності 

15.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачі її в оренду на 49 років ПрАТ «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 (кадастровий номер 
3222485901:01:049:0021) 

                                                                                      (загальна площа 0,4589 га) 
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15.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачі її в оренду на 49 років ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 
теплової енергії по вул. Микільсько-Борщагівська, 33 в  с. Софіївська 
Борщагівка Бучанський район Київська область (кадастровий номер 
3222486201:01:041:0038) 

                                                                                       (загальна площа 1,0749 га) 

16. Про відмову у надані дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

16.1. Про відмову у наданні дозволу ТОВ «Біо-Оріяна» на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду,  для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 
по вул. Соборна, 51 в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району 
Київської області. 

(орієнтовна площа- 0,1600га) 

17. Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради 

17.1. Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради                          
№ 265-7-VIII від 20 жовтня 2021 року , щодо зменшення річної орендної 
плати з 10% на 3 %  ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 

                                                                                 (загальна площа 0,0004 га) 

17.2. Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради                          
№ 263-7-VIII від 20 жовтня 2021 року , щодо зменшення річної орендної 
плати з 10% на 3 %  ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 

                                                                                       (загальна площа 0,0004 га) 

17.3. Про внесення змін до рішення Борщагівської сільської ради                          
№ 264-7-VIII від 20 жовтня 2021 року , щодо зменшення річної орендної 
плати з 10% на 3 %  ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 

                                                                                       (загальна площа 0,0004 га) 

 

 
Сільський голова                                                                  Олесь КУДРИК 


