
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія   VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

24 грудня 2021 року                                                                      № _______-8-VIII 
          с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про відмову в наданні дозволу                                     

гр. Біленко Людмилі Леонідівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою:                                     

с. Петропавлівська Борщагівка по вул. 

Весняна Бучанського (раніше Києво-

Святошинського) району Київської області 
 

     Розглянувши клопотання гр. Біленко Л.Л. (вх. № Б-3588 від 23.11.2021) про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, орієнтовною площею 0,2500 га, з цільовим призначенням 

– для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) на вул. Весняна в межах села 

Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, та 

доданий графічний матеріал, у відповідності до вимог ст. 12, 38, 39 Земельного 

кодексу України та ст. 1, 2, 17, 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», випливає, що використання земель здійснюється у 

відповідності до містобудівної документації - генерального плану населеного 

пункту та детального плану певної території, яка є підставою для визначення 

цільового призначення земельної ділянки та їх функціонального розподілу, а 

саме те що вказана вами земельна ділянка не передбачена діючою 

містобудівною документацією для будівництва і обслуговування житлового 

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

висновок постійної депутатської комісії з питань  земельних відносин 

Борщагівської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Борщагівська сільська  рада – 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою              

гр. Біленко Людмилі Леонідівні щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0,2500 га, з цільовим призначенням - для 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) на вул. Весняна в межах села Петропавлівська 

Борщагівка Бучанського району Київської області. 

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин. 

 

 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


