
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Бучанського району Київської області 

9 сесія    VIII скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

04 травня 2022 року                                                                      № _______-9-VIII 
          с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про затвердження ТОВ «СОФІЇВСЬКІ 
ЛИПКИ - ПЛЮС» проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок цільове 
призначення яких змінюється із земель для 
цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09-02.12 та 
для збереження та використання земель 
природно – заповідного фонду, для 
будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі на землі для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово – 
розважальної та ринкової інфраструктури, 
які розташовані в селі Софіївська 
Борщагівка Бучанського району Київської 
області 

 
Розглянувши заяву ФОП Петрівського А.О. (вх. №10-06/291 від 03.05.2022) 

про затвердження проекту землеустрою щодо земельних ділянок, цільове 
призначення яких змінюється із земель для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09-
02.12 та для збереження та використання земель природно – заповідного фонду, 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово – 
розважальної та ринкової інфраструктури,  нотаріальну заяву ТОВ 
«СОФЗЕМБУД» від 04.05.2022р. № 821, враховуючи детальний план території 
(внесення змін) індивідуальної житлової та громадської забудови в селі 
Софіївська Борщагівка, розроблений ТОВ «УКРНПІЦИВІЛЬБУД», 
затверджений рішенням 34 сесії VIII скликання Софіївсько – Борщагівської 
сільської ради № 45 від 10.06.2020р.,  керуючись   ст. 12, 20, 186 Земельного 
Кодексу України, ст. 50 Закону України  «Про землеустрій», Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про Державний 
земельний кадастр» та висновок постійної комісії з питань земельних відносин, 
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" сільська рада, - 

 
ВИРІШИЛА: 

 



1. Затвердити ТОВ «СОФІЇВСЬКІ ЛИПКИ - ПЛЮС» проект землеустрою 
щодо: земельної ділянки площею - 0,5655 га (з кадастровим номером 
3222485200:03:006:5540), цільове призначення якої змінюється із земель для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово – 
розважальної та ринкової інфраструктури, яка розташована в селі Софіївська 
Борщагівка Бучанського району Київської області; земельної ділянки площею 
– 0,7219 га (з кадастровим номером 3222486200:03:006:5539), цільове 
призначення якої змінюється із земель для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі на землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово – розважальної та ринкової 
інфраструктури, яка розташована в селі Софіївська Борщагівка Бучанського 
району Київської області; земельної ділянки площею – 0,7076 га (з кадастровим 
номером 3222486200:03:006:5319), цільове призначення якої змінюється із 
земель для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09-02.12 та для збереження та 
використання земель природно – заповідного фонду на землі для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово – 
розважальної та ринкової інфраструктури, яка розташована в селі Софіївська 
Борщагівка Бучанського району Київської області.  

         2. Змінити ТОВ «СОФІЇВСЬКІ ЛИПКИ - ПЛЮС» цільове 
призначення земельної ділянки площею - 0,5655 га (з кадастровим номером 
3222485200:03:006:5540), цільове призначення якої змінюється із земель для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово – 
розважальної та ринкової інфраструктури, яка розташована в селі Софіївська 
Борщагівка Бучанського району Київської області; земельної ділянки площею 
– 0,7219 га (з кадастровим номером 3222486200:03:006:5539), цільове 
призначення якої змінюється із земель для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі на землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово – розважальної та ринкової 
інфраструктури, яка розташована в селі Софіївська Борщагівка Бучанського 
району Київської області; земельної ділянки площею – 0,7076 га (з кадастровим 
номером 3222486200:03:006:5319), цільове призначення якої змінюється із 
земель для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09-02.12 та для збереження та 
використання земель природно – заповідного фонду на землі для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово – 
розважальної та ринкової інфраструктури, яка розташована в селі Софіївська 
Борщагівка Бучанського району Київської області, які перебувать у 
користуванні ТОВ «СОФІЇВСЬКІ ЛИПКИ - ПЛЮС» згідно Договору оренди 
земельних ділянок від 23.02.2022р. зареєстрований в реєстрі за № 1565. 

3. Зобов'язати гр. ТОВ «СОФІЇВСЬКІ ЛИПКИ - ПЛЮС» виконувати 
обов'язки  землекористувача земельних ділянок відповідно до вимог 
Земельного кодексу України. 

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

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 



Підготовлено: _______________  

Погоджено:     _______________  

                         _______________  

                         _______________  


