
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

10 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

18 серпня 2022 року                                                                      № ___-10-VIIІ                                 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про надання згоди на збір матеріалів щодо 

викупу будівлі дошкільного навчального 

закладу у комунальну власність 

Борщагівської сільської територіальної 

громади 

 

 

 

Розглянувши лист від гр.  М’ялика Віктора Ничипоровича за вх. № М-1180 

від 02.08.2022, беручи до уваги велику кількість дітей дошкільного віку в тому 

числі дітей внутрішньо переміщених осіб є нагальна необхідність в додаткових 

дошкільних навчальних закладах комунального типу власності, відповідно до 

ст.ст. 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська 

рада,-  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доручити робочій групі з придбання об’єктів нерухомого майна у 

комунальну власність вивчити питання щодо можливості та доцільності 

придбання у комунальну власність об’єкта нерухомого майна, а саме «Будівлі 

дошкільного навчального закладу з господарськими будівлями, орієнтовно 

площею 2200 кв.м., за адресою: Київська область, Бучанський район, село 

Софіївська Борщагівка, вулиця Райдужна, № 143». 

2. Доручити робочій групі з придбання об’єктів нерухомого майна у 

комунальну власність вивчити питання щодо придбання чи передачі в 

користування Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської 

області земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомості «Будівля 

дошкільного навчального закладу з господарськими будівлями, орієнтовно 

площею 2200 кв.м., за адресою: Київська область, Бучанський район, село 

Софіївська Борщагівка, вулиця Райдужна, № 143».  

3. Доручити робочій групі з придбання об’єктів нерухомого майна у 

комунальну власність здійснити обстеження технічного стану «Будівлі 

дошкільного навчального закладу з господарськими будівлями, орієнтовною 

площею 2200 кв.м., за адресою: Київська область, Бучанський район, село 

Софіївська Борщагівка, вулиця Райдужна, № 143», яка належить гр. М’ялику 



 

 

Віктору Ничипоровичу.  

4. Виконавчому комітету та апарату Борщагівської сільської ради 

здійснити всі необхідні дії для проведення незалежної експертної грошової 

оцінки вище запропонованого майна.  

5. Заступнику начальника відділу  планування, бухгалтерського обліку 

та звітності Борщагівської сільської ради  Степановій Т.М. розглянути 

можливості придбання майна за ціною незалежної експертної грошової оцінки. 

6. Вивчивши більш детально дане питання, а саме виконавши вимоги 

вищевказаних пунктів даного рішення, винести на засідання сесії  Борщагівської 

сільської ради  питання щодо можливості придбання  шляхом купівлі-продажу у 

комунальну власність Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області «Будівлю дошкільного навчального 

закладу з господарськими спорудами, площею 2200 кв.м., за адресою: Київська 

область, Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Райдужна, № 

143», що належить гр. М’ялику Віктору Ничипоровичу, за ціною незалежної 

експертної грошової оцінки, згідно звіту про оцінку майна та його рецензії. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  

з соціально-гуманітарних питань. 

 

 

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 

 


