
ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про внесення змін до складу лічильної комісії Бородянської селищної ради

Розглянувши заяву депутата Бородянської селищної ради сьомого скликання 
по 07 округу, голови лічильної комісії Коляденко Оксани Петрівни про зняття 
повноважень голови вищезазначеної комісії, відповідно до Регламенту Бородянської 
селищної ради, затвердженого рішенням другої сесії Бородянської селищної ради 
V!! скликання від 26 листопада 2015 року №16-02-УІІ, на виконання частини 3 
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо прийняття 
рішень сесій рад відкритим поіменним голосуванням, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності, 
правопорядку, забезпечення діяльності депутатів, керуючись ст. 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п.1. рішення дванадцятої сесії Бородянської селищної ради 
сьомого скликання №260-12-VII від 09.08.2016 «Про утворення лічильної 
комісії Бородянської селищної ради» в частині складу комісії, а саме:

виключити зі складу лічильної комісії Бородянської селищної ради Коляденко 
Оксану Петрівну - голову лічильної комісії;

включити до складу лічильної комісії Бородянської селищної ради Вишняк 
Тетяну Леонідівну - голову лічильної комісії;

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Бородянської 
селищної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, 
правопорядку, забезпечення діяльності депутатів.

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№ -17-УІІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДОДАТКАМИ ПОГОДЖЕНО:

_________________  Захарченко І.В. (голова постійної комісії з питань регламенту,
депутатської етики, законності, правопорядку, забезпечення діяльності депутатів).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО:________________  Баскакова Т.П. (секретар
Бородянської селищної ради Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про розгляд листа депутата Бородянської селищної ради сьомого скликання 
Матвієнка О.М. щодо питання голосування депутата Бородянської селищної 

ради сьомого скликання Хорощак Г.П. під час сьомої сесії Бородянської 
селищної ради сьомого скликання від 28.04.2016 року

Розглянувши лист депутата Бородянської селищної ради сьомого скликання 
Матвієнка О.М. щодо питання голосування депутата Бородянської селищної ради 
сьомого скликання Хорощак Г.П. під час сьомої сесії Бородянської селищної ради 
сьомого скликання від 28.04.2016 року по питанню 25/24 про внесення змін в 
рішення тридцять сьомої сесії Бородянської селищної шостого скликання №826/02- 
37-УІ від 27.03.2014 року «Про надання гр. Шаргородській Ользі Ігорівні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва, індивідуального гаража в смт Бородянка на території Бородянської 
селищної ради та, в разі встановлення рідства з гр. Шаргородською О.І., розглянути 
питання порушення Закону України «Про запобігання корупції» на черговій сесії, 
вивчивши надані документи, а саме: пояснення депутата Бородянської селищної 
ради сьомого скликання Хорощак Г.П. та пояснення депутата Бородянської 
селищної ради сьомого скликання, голови постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської етики, законності, правопорядку, забезпечення діяльності депутатів 
Захарченко І.В., враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської етики, законності, правопорядку, забезпечення діяльності депутатів, 
керуючись п.1. ст. 19 глави 1 розділу ІІІ Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», ст.. 25, 59, п. 1 ст.591 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та Закону України «Про запобігання корупції», Бородянська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Вказати в даних голосування депутатів, зазначених в Протоколі сьомої сесії 
Бородянської селищної ради сьомого скликання при прийнятті рішення 
№189/24-07-УІІ від 28.04.2016 року «Про внесення змін в рішення тридцять 
сьомої сесії Бородянської селищної шостого скликання №826/02-37-УІ від 
27.03.2014 року «Про надання гр. Шаргородській Ользі Ігорівні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва індивідуального гаража в смт Бородянка на території 
Бородянської селищної ради» - проголосували - «за» - 23 особи.

2. Визнати, що при прийнятті рішення сьомої сесії Бородянської селищної ради 
сьомого скликання №189/24-07-УІІ від 28.04.2016 року «Про внесення змін в 
рішення тридцять сьомої сесії Бородянської селищної шостого скликання № 
826/02-37-УІ від 27.03.2014 року «Про надання гр.. Шаргородській Ользі Ігорівні



дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва індивідуального гаража в смт Бородянка на території 
Бородянської селищної ради» депутатом Бородянської селищної ради Хорощак 
Г.П. було вчинене / не було вчинено правопорушення, пов’язане з корупцією.

3. Попередити депутата Бородянської селищної ради сьомого скликання Хорощак 
Г.П. про недопущення в подальшому порушень Закону України «Про 
запобігання корупції».

4. Направити / не направляти копії документів та дане рішення до Національного 
агентства з питань запобігання корупції для відповідного реагування.

Селищний голова О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 
№ -17-УІІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: _________________  Захарченко І.В. (голова постійної
комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку, забезпечення діяльності 
депутатів).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______
з юридичних питань Бородянської селищної ради)

Шевченко Н.О. (спеціаліст 1 категорії



ПРОЕКТ

БО РО ДЯН СЬКА СЕЛИ Щ Н А РАДА  
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИ ЇВСЬКО Ї О БЛАСТІ 

Сімнадцята сесія сьомого скликання  
29 листопада 2016 року 

РІШ ЕН Н Я

1 —г  •  •  • •  • • •  ■ і • •  • •Про внесення змін до ріш ення третьої сесії Бородянської селищ ної ради 
сьомого скликання «Про селищ ний бюджет на 2016 рік» 

від 24 грудня 2015 року

Розглянувши пропозиції постійної комісії Бородянської селищної ради з 
питань, бюджету і фінансів, відповідно до п.23 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу (із наступними 
змінами) Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення третьої сесії Бородянської селищної ради 
сьомого скликання «Про селищний бюджет на 2016 рік» від 24 грудня 2015 
року:
1.1.У абзаці 1 цифри “9977,5”, “9777,5”, “200,0” відповідно замінити на 
цифри “12676,8”, “12461,3”, “215,5”.

1.2.У абзаці 2 цифри “9977,5”, “9777,5”, “200,0” відповідно замінити на 
цифри “16844,7”, “8479,1”, “8365,6”.

2. Викласти додатки 1,2,3,4 до рішення третьої сесії Бородянської селищної 
ради сьомого скликання «Про селищний бюджет на 2016 рік» від 24 грудня 
2016 року у новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань бюджету і фінансів.

Селищ ний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№ -17-УІІ

П РО ЕК Т РІШ ЕННЯ П О Г О Д Ж Е Н О :___________________Х о р о щ ак  Г .П . (голова постійної комісії
Бородянської селищ ної ради з питань бюджету та фінансів).



П РО ЕК Т РІШ ЕН Н Я  П ІД Г О ТО ВЛ ЕН О :__________________ П а т о к а  О .П . (головний бухгалтер
Бородянської селищ ної ради).



БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Бородянського району 

Київської області

ПРОПОЗИЦІЇ
постійної комісії Бердянська селищної ради з питань бюджету і фінансів щодо внесення змін 

до рішення третьої сесії Бородянської селищної ради сьомого скликання 
“Про селищний бюджет на 2016 рік” від 24 грудня 2015 року .

Відповідно до ст.26 п.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
внести зміни до бюджетних призначень:

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

ДОХОДИ
1.Збільшити доходну частину загального фонду бюджету селища на 2016 рік 
за рахунок перевиконання планових надходжень за 9 місяців 2016 року 
на суму 266 000 грн. а саме:
- КДКБ 14040000 (акцизний податок) на суму 266 000 грн.

ВИДАТКИ

1 .Здійснити перерозподіл бюджетних призначень видаткової 
частини загального фонду бюджету селищної ради на 2016 рік а саме:

зменшити бюджетні призначення на загальну суму -  60 000 гривень:
КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 

(одержувач коштів -К П  БСР «Бородянське УЖКГ»
КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам, організаціям) -  60 000 грн.

збільшити бюджетні призначення на загальну суму -  60 000 гривень:
КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 

(одержувач коштів -  КО БСР «Благоустрій -Бородянка»
КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам, організаціям) -  60 000 грн.

2. Передати кошти загального фонду до бюджету розвитку в сумі -266 000 грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

ВИДАТКИ

1.Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету селищної ради на 2016 рік 
на суму 266 000 грн.- за рахунок коштів , що передаються з загального фонду до спеціального 
а саме:

КФК 250324 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів на суму 266 
000 грн.

КЕКВ 3220 (капітальні трансферти органам держ.управління інших рівнів) -  
280 000 грн. (166,0 тис.грн. капітальний ремонт спортивного залу БЗСШ  №1 

100,0 тис.грн.придбання маніторареанімаційного,ЦРЛ)

2.Зробити перерозподіл бю дж етних призначень видаткової частини спеціального фонду 
бю джету селищ ної ради на 2016 рік а саме:



К Ф К  150101 К а п іт а л ь н і в к л а д е н н я  :
зменшити бюджетні призначення на загальну суму — 2100 гривень :

КЕКВ 3122 (капітальне будівництво інш их об»єктів) - 2100 грн.
( Будівництво громадської вбиральні (2 шт) на території кладовища )

К Ф К  160101 З ем леу стр ій  н а  сум у 800 грн . :
збільшити бюджетні призначення на загальну суму — 2100 гривень:

КЕКВ 2281 (Заходи розвитку по реалізації держ авних (регіональних програм) -
2100 грн. ( оплата незалежної експертної оцінки земельних ділянок за рахунок авансових внесків покупців)

Селищний голова О.В.Сахарук



селище Бородянка Додаток № 1
до рішення_____________ ради

"П ро______________ бюджет на 2016 рік"

Доходи Бородянського селищного бюджету на 2016 рік
(грн.)

Спеціальний фонд
Код Найменування згідно з класифікацією Всього Загальний

доходів бюджету фонд Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 11830700,00 11815200,00 15500,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості
200,00 200,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств 200,00 200,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності
200,00 200,00 0,00 0,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів

100,00 100,00 0,00 0,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів

100,00 100,00 0,00 0,00

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)

100,00 100,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 4780300,00 4780300,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб' єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

4780300,00 4780300,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 7034600,00 7034600,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 3461100,00 3461100,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

4400,00 4400,00 0,00 0,00

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

11900,00 11900,00 0,00 0,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

600,00 600,00 0,00 0,00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

308100,00 308100,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 819900,00 819900,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1778100,00 1778100,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 99300,00 99300,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 438800,00 438800,00 0,00 0,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00 0,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок 3573500,00 3573500,00 0,00 0,00



Спеціальний фонд
Код Найменування згідно з класифікацією Всього Загальний

доходів бюджету фонд Всього в т.ч. бюд 
розвиті

1 2 3 4 5 6
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 708000,00 708000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2821900,00 2821900,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків

43600,00 43600,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 15500,00 0,00 15500,00 0,00
19010000 Екологічний податок 15500,00 0,00 15500,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення

12500,00 0,00 12500,00 0,00

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти

2900,00 0,00 2900,00 0,00

19010300 Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 
об'єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини

100,00 0,00 100,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження 643900,00 643900,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької 

діяльності
3800,00 3800,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження 3800,00 3800,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 3800,00 3800,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності
639600,00 639600,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 431300,00 431300,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 291300,00 291300,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
140000,00 140000,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном

78300,00 78300,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває в комунальній власності

78300,00 78300,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито 130000,00 130000,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування

78900,00 78900,00 0,00 0,00

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів (посвідок) 
та паспортів громадян України

51100,00 51100,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження 500,00 500,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження 500,00 500,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження 500,00 500,00 0,00 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 2200,00 2200,00 0,00 0,00



Спеціальний фонд
Код Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

1
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного 

державою або територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, безхазяйного 
майна, знахідок, а також валютних цінностей і 

грошових коштів, власники яких невідомі 
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна,

знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 
територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, а також валютні 
цінності і грошові кошти, власники яких 
невідомі 

50000000 Цільові фонди
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади 

Разом доходів 
Всього доходів

Голова Бородянської селищної ради

Всього

3
2200,00
2200,00

2200,00

200000,00
200000,00

12676800.00
12676800.00

Загальний
фонд

4
2200,00
2200,00

2200,00

0,00
0,00

Всього

5
0,00
0,00

0,00

200000,00
200000,00

12461300.00 215500,00
12461300.00 215500,00 

Сахарук О.В.

1 т.ч. бюджет 
розвитку 

6
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2



Додаток № 2
до рішення 17 сесії Бородянської 
сел.ради 7 скл.від 24.11.2016 р.
"Про селищний бюджет с/с ради на 
2016 рік"

Фінансування місцевого бюджету Бородянської селищної ради на 2016 рік

(тис. грн.)

Код
Найменування згідно з 

класифікацією фінансування
бюджету

Всього Загальний фонд
Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування бюджету за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 0,0 -7754,6 7754,6 7754,6

203000 Інше внутрішнє фінансування

203400 Фінансування за рахунок коштів 
єдиного казначейського рахунку

203420 Повернено

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 0,0 0,0 0,0 0,0

208100 На початок періоду 0,0 0,0 0,0 0,0

208200 На кінець періоду 0,0 0,0 0,0 0,0

208400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)
0,0 -7754,6 7754,6 7754,6

Всього за типами кредитора

600000 Фінансування за активними 
операціями 0,0 -7754,6 7754,6 7754,6

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,0 0,0 0,0 0,0

602100 На початок періоду 0,0
602200 На кінець періоду 0,0

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)
0,0 -7754,6 7754,6 7754,6

603000 Фінансування за рахунок коштів 
єдиного казначейського рахунку

Всього за типом боргового 
зобов’язання 0,0 -7754,6 7754,6 7754,6

Голова Бородянської селищної ради О. В.Сахарук



селище Бородянка Додаток № 3
до рішення 17 сесії 7 скл. 
Бородянськщї селищної ради

РОЗПОДІЛ 
видатків Бородянського селищного бюджету на 2016 рік

(грн.)
Код Код Код Найменування згідно з типовою Загальний фонд Спеціальний фонд

програмно тимчасової функціо- відомчою/типовою
ї класифіка нальної програмною2/тимчасовою класифікацією видатки з них видатки видатки з них видатки з них РАЗОМ

класифіка ції класифіка видатків та кредитування місцевого споживанн розвитку споживанн розвитку
ції видатків ції бюджету Всього я оплата комунальні Всього я оплата комунальні бюджет

видатків та видатків праці послуги та праці послуги та розвитку
та кредитува та енергоносії енергоносії

кредитува ння кредитува
ння місцевого ння

місцевого бюджету бюджету
бюджетуї

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 0 0 Бородянська селищна рада 8479100,00 7429100,00 1253400,00 512000,00 992000,00 8365600,00 215500,00 0,00 0,00 8150100,00 8150100,00 16844700,00
0 010000 0 Державне управління 2404100,00 2404100,00 1241500,00 150000,00 0,00 94500,00 0,00 0,00 0,00 94500,00 94500,00 2498600,00
0 010116 0111 Органи місцевого самоврядування 2404100,00 2404100,00 1241500,00 150000,00 0,00 94500,00 0,00 0,00 0,00 94500,00 94500,00 2498600,00
0 090000 0 Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
92000,00 92000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92000,00

0 090412 1090 Інші видатки на соціальний захист 
населення

72000,00 72000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72000,00

0 091209 1030 Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00

0 100000 0 Житлово-комунальне господарство 2160000,00 1168000,00 11900,00 362000,00 992000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2160000,00
0 100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 2160000,00 1168000,00 11900,00 362000,00 992000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2160000,00
0 110000 0 Культура і мистецтво 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
0 110103 0822 Філармонії, музичні колективи і 

ансамблі та інші мистецькі заклади та 
заходи

30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00

0 130000 0 Фізична культура і спорт 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,00
0 130110 0810 Фінансова підтримка спортивних 

споруд
8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,00

0 150000 0 Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7434800,00 0,00 0,00 0,00 7434800,00 7434800,00 7434800,00
0 150101 0490 Капітальні вкладення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7434800,00 0,00 0,00 0,00 7434800,00 7434800,00 7434800,00
0 160000 0 Сільське і лісове господарство, рибне 

господарство та мисливство
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00

0 160101 0421 Землеустрій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00
0 170000 0 Транспорт, дорожнє господарство, 

зв'язок, телекомунікації та 
інформатика

2354000,00 2354000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2354000,00

0 170703 0456 Видатки на проведення робіт, 2354000,00 2354000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2354000,00
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг



Код Код Код Найменування згідно з типовою Загальний фонд Спеціальний фонд
програмно тимчасової функціо відомчою/типовою

ї класифіка нальної програмною2/тимчасовою класифікацією видатки з них видатки видатки з них видатки з них
класифіка ції класифіка видатків та кредитування місцевого споживанн розвитку споживанн розвитку

ції видатків ції бюджету Всього я оплата комунальні Всього я оплата комунальні бюджет
видатків та видатків праці послуги та праці послуги та розвитку

та кредитува та енергоносії енергоносії
кредитува ння кредитува

ння місцевого ння
місцевого бюджету бюджету
бюджетуї

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 210000 0 Запобігання та ліквідація 

надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 210107 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної 
підготовки місцевого значення

20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 240000 0 Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215500,00 215500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 240601 0511 Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15500,00 15500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 240900 0133 Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування 
і місцевими органами виконавчої

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 250000 0 Видатки, не віднесені до основних 
груп

1411000,00 1353000,00 0,00 0,00 0,00 620000,00 0,00 0,00 0,00 620000,00 620000,00

0 250102 0133 Резервний фонд 58000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 250324 0180 Субвенція іншим бюджетам на 

виконання інвестиційних проектів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620000,00 0,00 0,00 0,00 620000,00 620000,00

0 250380 0180 Інші субвенції 1353000,00 1353000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 Усього 8479100,00 7429100,00 1253400,00 512000,00 992000,00 8365600,00 215500,00 0,00 0,00 8150100,00 8150100,00

РАЗОМ

16
20000,00

20000,00

215500.00
15500.00

200000.00

2031000,00

58000.00
620000.00

1353000.00
16844700.00

Голова Бородянської селищної ради Сахарук О.В.



Додаток № 4
до рішення 15сесії 7 скл. Бородянської селищної ради 

від 24 листопада 2016 року №

П е р е л ік  об’єк т ів , в и д а т к и  н а  я к і  у  2016 роц і будуть п р о во д и ти ся  за  р а х у н о к  к о ш т ів  бю дж ету р о зв и т к у
_______________________________________________________________________________________________________________________ (гРн )

КВК
Назва головного 

розпорядника 
коштів, 

найменування 
КТКВ

Назва об’єктів відповідно до 
проектно- кошторисної документації; тощо

Загальний
обсяг

фінансування
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки

Разом 
видатків на 

поточний рікК Т К В

001
Бородянська 
селищ на рада

150101
Капітальні
вкладення

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт доріг вулиць Травнева та Поштова, смт Бородянка 16500 100% 16500 16500

150101
Капітальні
вкладення Капітальний ремонт спортивного залу СЗОШ №1 смт. Бородянка 200000 100% 50000 50000

150101
Капітальні
вкладення

Капітальний ремонт вентиляційних каналів та технічного поверху 
ДНЗ «Колосочок» смт. Бородянка 100000 100% 100000 100000

150101
Капітальні
вкладення

Капітальний ремонт водозливної системи ДНЗ «Колосочок» смт. 
Бородянка 200000 100% 200000 200000

150101
Капітальні
вкладення

Капітальний ремонт приміщення селищної ради вул. Центральна, 230 
смт.Бородянка 290000

100%
290000 290000

150101
Капітальні
вкладення Капітальний ремонт навісів ДНЗ «Колосочок» смт. Бородянка 150000

100%
150000 150000

150101
Капітальні
вкладення

Капітальний ремонт приміщень вбиралень ДНЗ «Буратіно» смт. 
Бородянка 330000

100%
330000 330000

150101
Капітальні
вкладення

Капітальний ремонт (утеплення) фасаду будівлі ДНЗ «Буратіно» 
смт. Бородянка (проект) 680000

100%
680000 680000

150101
Капітальні
вкладення

Капітальний ремонт (утеплення) фасаду будівлі ДНЗ «Колосочок» 
смт. Бородянка 1350000

100 %
1350000 1350000

150101
Капітальні
вкладення

Капітальний ремонт (утеплення) фасаду будівлі ДНЗ «Казка» 
смт. Бородянка 1487700

100%
1487700 1487700

150101
Капітальні
вкладення

Капітальний ремонт системи внутрішнього водопостачання 
ДНЗ «Буратіно» смт. Бородянка 50000 100% 50000 50000

150101
Капітальні
вкладення Капітальний ремонт вхідної групи ДНЗ «Буратіно» смт. Бородянка 269200

100%
269200 269200

150101
Капітальні
вкладення Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ «Буратіно» смт. Бородянка 160000

100%
160000 160000



150101
Капітальні
вкладення

Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Макарівська, 
вул. Селекційна смт. Бородянка 199800

100%
199800 199800

Всього по КЕКВ 3132 5 483 200 5 483 200 5 483 200

150101
Капітальні
вкладення

Кап.ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Вокзальна ,11 
смт Бородянка 231000

100%
231000 231000

150101 Капітальні
вкладення

Кап.ремонт електромереж багатоквартирного житлового будинку за 
адресою Леніна,324 смт. Бородянка 30000 100% 30000 30000

150101 Капітальні
вкладення

Кап.ремонт електромереж багатоквартирного житлового будинку за 
адресою Паркова,1 смт. Бородянка 100000 100% 100000 100000

150101
Капітальні
вкладення

Кап.ремонт електромереж багатоквартирного житлового будинку за 
адресою Леніна ,371 смт. Бородянка 100000 100% 100000 100000

150101
Капітальні
вкладення

Кап.ремонт переговорних систем ліфтів багатоквартирних житлових 
будинків смт. Бородянка 200000

100%
200000 200000

150101
Капітальні
вкладення

Кап.ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків по вул. 
Центральна,359 ,вул. Велика,2, Велика,4 смт. Бородянка 90000

100%
90000 90000

Всього по КЕКВ 3131 751000 751000 751000

150101
Капітальні
вкладення

Будівництво амфітеатру в парку по вул.Шевченко смт. Бородянка 
(проект) 16800

100%
16800 16800

150101
Капітальні
вкладення

Будівництво громадської вбиральні (2 шт) на території кладовища 
смт. Бородянка 197900

100%
197900 197900

Всього по КЕКВ 3122
214 700 214 700 214 700

150101
Капітальні
вкладення Придбання пральної машини для ДНЗ «Буратіно» смт. Бородянка 30000

100%
30000 30000

150101
Капітальні
вкладення Придбання комп»ютерної техніки 150000

100%
150000 150000

150101
Капітальні
вкладення Придбання автозупинок для розміщення в смт Бородянка 83000

100%
83000 83000

150101
Капітальні
вкладення Придбання дощок оголошень для розміщення в смт Бородянка 97000

100%
97000 97000

150101
Капітальні
вкладення Придбання камер відеоспостереження 197800

100%
197800 197800

150101
Капітальні
вкладення

Придбання акустичної системи для проведення масових 
громадських та культурних заходів 9000

100%
9000 9000



150101
Капітальні
вкладення Придбання повірочної установки для водяних лічильників 57000

100%
57000 57000

150101
Капітальні
вкладення Придбання ігрового майданчику 330000

100%
330000 330000

Всього по КЕКВ 311G 953 SGG 953 SGG 953 SGG

250324 Субвенція іншим 
бюджетам ...

Субвенція районному бюджету ( Придбання стерилізатора для ЦРЛ 
смт. Бородянка ) 154000

100%
154000 154000

250324 Субвенція іншим 
бюджетам ...

Субвенція районному бюджету ( Кап .ремонт спортивного залу 
БЗСШ № 1 смт. Бородянка ) 366000

100%
366000 366000

250324 Субвенція іншим 
бюджетам ...

Субвенція районному бюджету ( Придбання монітора реанімаційного 
для ЦРЛ смт. Бородянка ) 100000

100%
100000 100000

Всього по КЕКВ 322G 62GGGG 62GGGG 62GGGG

150101 Капітальні
вкладення

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 
мереж електропостачання дитячого садка «Сонечко» смт.
Бородянка

30000 100% 30000 30000

Всього по КЕКВ 3142 3GGGG 3GGGG 3GGGG

160101 Землеустрій Незалежна експертна оцінка за рахунок авансових внесків покупців 
земельних ділянок 2900 2900 2900

Всього по КЕКВ 2281 29GG 29GG 29GG

010116
Капітальні
вкладення Придбання обладнання для поіменного електронного голосування 94500

100%
94500 94500

Всього по КЕКВ 311G 945GG 945GG 945GG

В сього S 15G 1GG S15G 1GG S 15G 1GG

Бородянський селищний голова О.В. Сахарук



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про затвердження розпорядження селищного голови №99-к від 07.11.2015 року 
«Про надання працівникам виконавчого апарату Бородянської селищної ради 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у 2016 році»

Розглянувши заяву Бородянського селищного голови Сахарука
О.В. та розпорядження селищного голови від 07.11.2016 року №99-к 
«Про надання працівникам виконавчого апарату Бородянської 
селищної ради матеріальної допомоги для вирішення соціально - 
побутових питань у 2016 році», відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування 
структури та умов оплати працівників апарату виконавчої влади, 
органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись ст.. 25 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бородянська 
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розпорядження №99-к від 07.11.2016 року «Про надання 
працівникам виконавчого апарату Бородянської селищної ради матеріальної 
допомоги для вирішення соціально-побутових питань у 2016 році».

2. Надати селищному голові Сахаруку О.В. матеріальну допомогу для 
вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної 
плати.

3. Бухгалтерії Бородянської селищної ради провести необхідні розрахунки в 
установленому законом порядку та відповідно до цього рішення.

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№ -17-УІІ

П РО ЕК Т РІШ ЕННЯ П О Г О Д Ж Е Н О :___________________Х о р о щ ак  Г .П . (голова постійної
комісії Бородянської селищ ної ради з питань бюджету та фінансів).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО:
бухгалтер Бородянської селищної ради).

П а т о к а  О .П . (головний



ПРОЕКТ

БО РО ДЯН СЬКА СЕЛ И Щ Н А РАДА
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИ ЇВСЬКО Ї О БЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання  
29 листопада 2016 року 

РІШ ЕНН Я

П р о  п ередач у  з б ал ан су  Б о р о д я н с ь к о ї сел и щ н о ї р ад и  в  го сп о д ар ськ е  в ід а н н я  т а  н а  
б ал ан с  К О  Б С Р  « Б л аго у с т р ій  - Б о р о д я н к а »  о сн овн и х  засобів  т а  М Ш П  Б о р о д я н с ь к о ї

сел и щ н о ї рад и

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань бюджету і 
фінансів про передачу з балансу Бородянської селищної ради в господарське 
відання та на баланс КО БСР «Благоустрій -Бородянка» основних засобів та 
МШП Бородянської селищної ради, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань бюджету і фінансів та Спеціалізованої Комісії для управління 
Комунальними підприємствами, організаціями, установами виконавчого 
комітету Бородянської селищної ради Бородянського району Київської 
області, керуючись ст. 25, п. 2 ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Передати з балансу Бородянської селищної ради в господарське відання 
та на баланс КО БСР «Благоустрій - Бородянка» основні засоби та 
МШП згідно «Акту прийому -  передачі основних засобів та МШП»,
загальною балансовою вартістю 365209,00 грн. в ід ___________________
2016 року.

2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань 
бюджету і фінансів.

Селищ ний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№ -17-УІІ

П РО ЕК Т РІШ ЕННЯ П О Г О Д Ж Е Н О :___________________Х о р о щ ак  Г .П . (голова постійної
комісії Бородянської селищ ної ради з питань бюджету та фінансів).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО:
бухгалтер Бородянської селищної ради).

П а т о к а  О .П . (головний



ПРОЕКТ

БО РО ДЯН СЬКА СЕЛИ Щ Н А РАДА  
БОРО ДЯН СЬКОГО  РАЙ ОН У  

КИ ЇВСЬКО Ї О БЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання  
29 листопада 2016 року.

РІШ ЕН Н Я

Про преміювання селищ ного голови Сахарука Олександра Васильовича
за листопад 2016 року

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. 
№268 «Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись 
ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бородянська 
селищна рада ВИ РІШ ИЛА:

1. Затвердити встановлений розпорядженням Бородянського селищного
голови №-----к від ......... .11.2016 року «Про здійснення преміювання
працівників селищної ради за листопад 2016 року» розмір преміювання 
селищного голови Сахарука О.В. за сумлінне виконання своїх 
обов’язків
- у листопаді 2016 року у розмірі-------% до посадового окладу, з

урахуванням надбавок;
2. Бухгалтерії Бородянської селищної ради проводити необхідні 

розрахунки в установленому законом порядку та відповідно до даного 
рішення.

Селищ ний голова (підпис) О .В.Сахарук

см т Б о р о д я н к а  
29.11.2016 
№ ___ -17-У ІІ

П Р О Е К Т  Р ІШ Е Н Н Я  П О Г О Д Ж Е Н О : ___________________  Сахарук О.В., (голова
Бородянської селищ ної ради).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО________________  Баскакова Т.П. (секретар
Бородянської селищної ради)



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року.

РІШЕННЯ

Про внесення змін до плану підготовки проектів регуляторних актів у сфері 
господарської діяльності Бородянської селищної ради на 2016 рік

Заслухавши інформацію про необхідність внесення змін до Плану підготовки 
проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Бородянської 
селищної ради на 2016 рік, з метою планування діяльності Бородянської селищної 
ради з прийняття рішень, направлених на регулювання господарських відносин на 
території смт. Бородянка, а також адміністративних відносин між регуляторними 
органами та суб’єктами господарювання, керуючись ст. ст.7, 32 Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
ст.. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бородянська 
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до плану підготовки проектів регуляторних актів у сфері 
господарської діяльності Бородянської селищної ради на 2016 рік, а саме 
включити:

№
п/п

Назва проекту
регуляторного
акта

Ціль прийняття
регуляторного
акта

Термін
розробки
проекту
регуляторно
го акта
(квартал)

Найменування 
підрозділу, 
відповідального 
за розробку 
проекту

1 2 3 4 5
1. Рішення сесії 

Бородянської 
селищної ради 
«Про
затвердження 
Положення про 
конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної 
діяльності (нова 
редакція)»

Регулювання 
відносин, що 
виникають між 
Бородянською 
селищною радою та 
фізичними і 
юридичними 
особами, незалежно 
від форм власності 
та відомчої

IV Бородянська 
селищна рада 

5-29-31



підпорядкованості, 
у зв’язку з

2. Оприлюднити дане рішення в на офіційному сайті Бородянської селищної 
ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 
голови.

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Б ородян ка
29.11.2016 р.
№  -17-У ІІ

П РО Е К Т  Р ІШ Е Н Н Я  П О Г О Д Ж Е Н О :

__________________ М арченко  Н.В. (голова постійної комісії Бородянської селищної ради
з питань соціально-економічного та культурного розвитку).

П РО Е К Т  Р ІШ Е Н Н Я  П ІД Г О Т О В Л Е Н О

_________________ Ш евченко Н .О. (спеціаліст 1 категорії з юридичних питань
Бородянської селищної ради)



Проект

Б О Р О Д Я Н С Ь К А  С Е Л И Щ Н А  РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

К И ЇВ С Ь К О Ї О Б Л А С Т І

С ім н адцята сесія сьомого скл и кан н я  
29 листопада 2016 року

Р ІШ Е Н Н Я

Про затвердження Порядку організації торгівлі на території смт. Бородянка

Відповідно до статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, пункту 44 статті 26, частин 
першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил роботи 
дрібнороздрібної торговельної мережі затвердженої Наказом Міністерства зовнішніх економічних 
зв'язків і торгівлі України від 08.07.96 N 369, враховуючи позитивний Експертний висновок 
відповідальної постійної комісії Бородянської селищної ради з питань соціально -економічного 
та культурного розвитку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта «Про 
затвердження Порядку організації торгівлі на території смт. Бородянка» від 11 жовтня 2015 року 
та пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку 
Бородянська селищна рада Бородянського району Київської області, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок організації торгівлі на території смт. Бородянка (Додаток -1).
2. Делегувати виконавчому комітету Бородянської селищної ради Київської області 

повноваження, щодо організації, контролю та інших питань пов'язаних з 
дрібнороздрібною торговельною мережею на території селища Бородянка 
Київської області.

3. Надати виконавчому комітету Бородянської селищної ради Бородянського району 
Київської області право відповідно до Положення про спеціалізовану комісію для 
управління комунальними підприємствами, організаціями, установами покладати 
обов'язки з організації, контролю та інших питань пов'язаних з дрібнороздрібною 
торговельною мережею на території селища Бородянка Київської області на 
спеціалізовану комісію для управління комунальними підприємствами, 
організаціями, установами.

4. Зобов'язати виконавчий комітет Бородянської селищної ради Бородянського 
району Київської області в порядку визначеному Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відстежувати 
результативність дії Порядку організації торгівлі на території смт. Бородянка.

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на селищного голову.

С елищ ний голова (підпис) С ахарук  О.В.

смт Бородянка
. .2016 р.

№ - -УІІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО:_________________ Марченко Н.В. (голова постійної комісії
Бородянської селищної ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО:____
селищної ради Бородянської селищної ради).

Баскакова Т.П. (секретар Бородянської



Додаток 1
до рішення Бородянської селищної 
ради сьомого скликання 
№ -17-УІІ від 29.11.2016 року

ПОРЯДОК
організації торгівлі на території смт. Бородянка 

1.Загальні положення.

1.1 Г оловною метою організації дрібнороздрібної (в тому числі виїзної) 
торгівлі на території смт Бородянка є ресурсне наповнення споживчого 
ринку селища товарами, залучення додаткових обсягів продукції, 
забезпечення територіальної та цінової доступності, наближення товарної 
маси до споживачів, зниження реалізаційних цін.

1.2. Порядок організації торгівлі на території смт. Бородянка (далі 
Порядок) визначає основні вимоги щодо організації дрібнороздрібної (в тому 
числі виїзної) торгівлі на території селища, що поширюється на суб'єктів 
господарювання всіх форм власності та громадян, що здійснюють 
дрібнороздрібну торгівлю (торгівлю поза капітальними приміщеннями - 
магазинами) на території смт Бородянка, визначає умови надання місць для 
їх розміщення, облаштування та відповідальність за порушення вимог цього 
Порядку.

1.3. Діяльність суб'єктів у сфері торгівлі та здійснення торгівлі на 
території смт. Бородянка регулюється Законами України «Про захист прав 
споживачів», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Порядком 
провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженим Постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. №833, «Правилами роботи 
дрібнороздрібної торговельної мережі», затвердженими наказом 
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 
08.07.1996р. №369, «Правилами роздрібної торгівлі продовольчими 
товарами», затвердженими наказом Мінекономіки від 11.07.2003р. №185 та 
іншими нормативно - правовими актами, що регламентують торговельну 
діяльність, санітарними правилами, Правилами благоустрою території 
селища міського типу Бородянка та даним Порядком.

1.4. Торгівля, яка є предметом регулювання цього Порядку здійснюється 
через дрібнороздрібну торговельну мережу, а саме: через пункти 
некапітальної забудови - кіоски, ларі, ларки, палатки, павільйони для 
сезонного продажу товарів, торговельні автомати, тощо; засоби пересувної 
мережі з використанням спеціально обладнаних транспортних засобів 
(автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, автопричепи та інші



транспортні засоби), установлені на час торгівлі, спеціального 
технологічного, холодильного обладнання, лотків, столів, тощо, для сезонної 
роздрібної торгівлі, які повинні відповідати вимогам нормативних 
документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки, відповідати 
естетичним вимогам, архітектурно вписуватись у навколишнє середовище 
(далі - Торгівля).

1.5. Цей Порядок не поширюється на випадки наявності специфічних 
умов при роботі об'єкта, що вимагають додаткових заходів щодо контролю 
безпеки діяльності об'єкта (наприклад, наявність газового устаткування, 
балонів високого тиску, тощо).

В результаті здійснення торгівлі у суб'єктів господарювання не виникає 
земельних правовідносин з Бородянською селищною радою згідно з діючим 
законодавством.

1.6. Суб'єкти господарювання та громадяни здійснюють торгівлю за 
умови отримання письмового погодження на розміщення об'єктів торгівлі на 
території смт. Бородянка.

1.7. Видача письмового погодження на розміщення пунктів торгівлі на 
території смт. Бородянка здійснюється безкоштовно.

1.8. Здійснення торгівлі провадиться на території селища міського типу 
Бородянка в місцях, які визначаються відповідно до ситуаційної Схеми 
рішенням виконавчого комітету селищної ради, причому торгівля 
забороняється:

•в межах інженерних комунікацій;

•на газонах, зелених насадженнях (дозволяється за умови збереження 
зелених насаджень)

•на землях, обтяжених правами землекористувачів, без їх згоди;

•в природоохоронних зонах, охоронних зонах пам'ятників історії та 
культури біля фасадів адміністративних і культових будівель (за 
винятком обслуговування селищних заходів);

•на проїздах, проходах, автомобільних шляхах

2. Порядок отримання письмового погодження на розміщення об’єктів 
торгівлі.

2.1 Для здійснення торгівлі продовольчими й непродовольчими 
товарами на території селища міського типу Бородянка юридичні особи, 
фізичні особи-підприємці і громадяни одержують рішення виконавчого



комітету селищної ради про погодження, що підтверджує згоду 
Бородянської селищної ради на організацію торгівлі із зазначенням адреси 
торгівельних місць.

2.2 Для одержання рішення про погодження на розміщення об'єкта 
торгівлі на території селища, суб'єкти господарювання та громадяни 
надають наступні документи:

•письмову заяву встановленого зразка, у якій зазначається адреса 
розміщення об'єкта, тип і спеціалізація об'єкта або відомості про 
транспортний засіб, площа земельної ділянки, необхідної для 
розміщення пересувної малої архітектурної форми або транспортного 
засобу, асортимент продукції, термін розміщення, режим роботи, що 
підписується керівником і засвідчується печаткою;

•оригінал платіжного доручення або квитанції банку про плату за 
користування місцем для здійснення торгівлі;

•копію технічного паспорта на транспортний засіб або автопричіп або 
документи, що посвідчують права на некапітальну забудову;

•копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців;

•копію паспорта та ідентифікаційного номера;

•копію свідоцтва про сплату єдиного податку (для ФОП, які працюють 
на спрощеній системі оподаткування) із зазначенням КВЕД (видів 
економічної діяльності) відповідно до спеціалізації торгівлі;

•копії документів, що засвідчують якість та безпеку харчових продуктів, 
що реалізуються при здійснені торгівлі;

•схему розміщення об'єкту торгівлі із зазначенням розмірів місця 
торгівлі й відстаней до найближчих капітальних об'єктів (будинків, 
проїзної частини вулиць, тротуарів і т.д.) у разі використання місця 
торгівлі понад 1 добу.

2.3. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, 
зазначеної в заяві та документах, що надаються до неї.

2.4 Рішення виконавчого комітету ради про погодження розміщення 
об'єктів торгівлі на території селища міського типу Бородянка надається на 
термін, зазначений заявником, але в межах не більше одного календарного 
року.



Дія рішення виконкому припиняється після закінчення зазначеного в 
ньому терміну.

2.5 Для організації торгівлі під час проведення культурно-масових 
заходів в населенному пункті, погодження оформляється розпорядженням 
селищного голови.

3. Підстави для відмови в наданні погодження на розміщення об’єктів
торгівлі

3.1 У наданні погодження може бути відмовлено з наступних підстав: 

•подання встановленого пакету документів не в повному обсязі; 

•виявлення недостовірної інформації в поданих документах;

•відсутність у переліку основних видів діяльності суб'єкта
господарювання, згідно даних Єдиного державного реєстру, виду
діяльності, що пов'язане із предметом погодження.

3.2 У разі виникнення підстав, передбачених пунктом 3.1 розділу 3 
Порядку, уповноваженою особою селищної ради протягом 5 робочих днів з 
дня реєстрації заяви, на адресу заявника готується обґрунтована відмова.

3.3 Відмова у наданні погодження може бути оскаржена у 
встановленому чинним законодавством порядку.

4.Вимоги до організації продажу товарів у пунктах торгівлі

4.1 При організації роботи пунктів торгівлі суб'єкт господарювання 
зобов'язаний забезпечити дотримання правил торгівлі, санітарних норм і 
правил, протипожежних, екологічних та інших правил, а також дотримання 
умов праці і правил особистої гігієни продавцями об'єктів.

4.2 Торгівля на території селища проводиться з організацією пункту із 
продажу товарів, що повинен включати спеціальне устаткування (прилавки, 
стелажі, столи) і спеціальні конструкції для захисту товару від впливу 
атмосферних явищ (тентові намети, парасолі, навіси тощо), а також з 
автоцистерн, автопричепів, автокіосків і інших транспортних засобів, 
встановлених на час торгівлі.

4.3 Забороняється розкладка й продаж товарів у коробках, ящиках або 
іншій випадковій тарі, на тротуарі, землі, газонах тощо.

4.4 При реалізації сільськогосподарських культур у випадку торгівлі 
понад 1 добу місце торгівлі повинно бути обладнане контейнером для 
складування товару.



4.5 На кузовах автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автопричепів, 
автоцистерн повинен бути нанесений фарбою чіткий напис, що вказує 
найменування, адресу суб'єкта господарювання, номер точки пересувної 
торговельної мережі та номер телефону суб'єкта господарювання.

У разі здійснення торгівлі, а також продажу товарів з використанням 
інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюється 
табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові продавця, а 
також відомості про суб'єкта господарювання, що організував торгівлю:

•для юридичної особи - найменування, місцезнаходження і номери 
телефонів;

•для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, номер 
свідоцтва про державну реєстрацію та найменування органу, що 
здійснив таку реєстрацію, копія свідоцтва платника єдиного податку 
та книга обліку доходів та витрат.

4.6 Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих 
товарів у пунктах торгівлі, повинні мати:

•документи згідно з якими надійшли товари (товарно-транспортні 
накладні, прибутково - видаткові накладні, приймальні акти, тощо із 
зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості 
товару);

•документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам 
нормативних документів.

4.7 Зразки продовольчих і непродовольчих товарів, що є у продажу, 
повинні бути виставлені на видному для споживачів місці та мати ярлики 
цін (цінники), оформлені відповідно із вимогами діючого законодавства. 
Працівники об'єкту торгівлі несуть відповідальність за наявність відповідно 
оформлених ярликів цін.

4.8 При здійснені торгівлі працівники під час виконання своїх обов'язків 
повинні:

•бути охайно одягнені в формений чи санітарний одяг і головні убори;

•додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце та 
навколишню територію у належному санітарному стані, не палити на 
робочому місці, бути ввічливими із споживачами;

•мати при собі паспорт, який пред'являється на вимогу службових осіб 
органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів;



•забезпечити на робочому місці наявність письмового погодження, що 
підтверджує згоду виконавчого органу або уповноваженої особи 
Бордянської селищної ради на організацію та здійснення торгівлі.

Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих 
товарів, підлягають в установленому порядку обов'язковому 
систематичному медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх 
особисті медичні книжки, що зберігаються на робочих місцях працівників.

Особи, які не пройшли своєчасно чергове медичне обстеження, до 
роботи не допускаються.

4.9 Кожен пункт торгівлі повинен бути забезпечений відповідним 
інвентарем та обладнанням залежно від асортименту продукції, що 
знаходиться у реалізації.

Наявність ємностей для збирання сміття обов'язкова для кожного 
торговельного об'єкту.

Забороняється продаж харчових продуктів і напоїв із застосуванням 
посуду одноразового використання при відсутності контейнерів для його 
збору і подальшої утилізації, а також повторне використання цього посуду.

У разі здійснення торгівлі понад 5 діб власник об'єкту торгівлі повинен 
забезпечити місце торгівлі вбиральнею.

4.10 Засоби вимірювання, що використовуються при продажу товарів на 
виїзній торгівлі, повинні бути у справному стані, мати чітке державне 
повірочне тавро та в установленому порядку періодично перевірятися.

4.11 Всі працівники, які здійснюють виїзну торгівлю повинні 
обов'язково проходити інструктаж з питань охорони праці, протипожежної 
безпеки, санітарного мінімуму, додержання вимог нормативних документів 
та актів щодо продажу товарів та правил торговельного обслуговування 
споживачів.

Суб'єкт господарювання несе відповідальність за дотриманням 
працівниками, які здійснюють виїзну торгівлю нормативних документів та 
актів щодо продажу товарів та правил торговельного обслуговування 
споживачів.

4.12 Під час торгівлі та після закінчення торгівлі суб'єкти 
господарювання та громадяни зобов'язані щоденно вживати заходи по 
наведенню чистоти на місці торгівлі й біля нього, забезпечуючи прибирання 
шляхом укладання договорів на прибирання території і вивіз сміття з 
організацією, яка цим займається, або самостійно.



4.13 Суб'єкти господарювання та громадяни повинні відшкодовувати 
збитки, завдані об'єкту благоустрою під час здійснення торгівлі, у 
відповідності до норм діючого законодавства.

4.14 Суб'єкти господарювання та громадяни зобов'язані негайно 
звільнити місце торгівлі, якщо буде потреба у проведенні ремонтних, 
аварійно-рятувальних робіт, робіт з попередження або ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій.

5. Плата за користування місцем для здійснення торгівлі

5.1 Користування місцем для здійснення торгівлі є платним.

5.2 Плата за користування місцем для здійснення торгівлі проводиться 
власниками об'єктів торгівлі за кожний день здійснення торгівлі на даному 
місці.

5.3 Розмір плати за користування місцем встановлення об'єктів торгівлі 
становить 0,35 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за 1 м2 в день; 
для здійснення торгівлі у святкові дні - 2 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати за 1 м2 в день.

5.4 Плата за торгівлю сільськогосподарською продукцією з 
присадибних ділянок становить 0,20 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати.

5.5 Плата за користування місцем для здійснення торгівлі проводиться 
до здійснення торгівлі та зараховується до місцевого бюджету або на 
рахунок комунального підприємства, організації, установи Бородянської 
селищної ради, уповноваженої відповідним рішенням Бородянської 
селищної ради на виконання цих функцій.

5.6 Розміщення об'єктів торгівлі без проведення відповідної оплати 
забороняється.

5.7 Мінімальна площа торгівлі становить - 3 м2.

5.7 Облік місць торгівлі ведеться зі скороченням до цілих одиниць.

5.8 У окремих випадках, під час проведення селищних заходів, 
розпорядженням селищного голови, фізичних та юридичних осіб, що 
здійснюють виїзну торгівлю, може бути звільнено від плати за користування 
місцем для здійснення торгівлі.

6. Відповідальність і контроль за дотриманням цього Порядку



6.1 Відповідальність за порушення вимог щодо організації торгівлі 
суб'єкти господарювання та їх уповноважені особи несуть згідно із чинним 
законодавством.

6.2. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється виконавчим 
комітетом Бородянської селищної ради, відповідно до законодавства.

6.3 Суб'єкти господарювання та громадяни, які здійснюють виїзну 
торгівлю без отримання письмового погодження відповідного органу 
Бородянської селищної ради або з порушенням вимог цього Порядку 
притягуються до адміністративної відповідальності згідно ст. 160 КУпАП.

7. Порядок скасування наданого права на організацію торгівлі

7.1 У разі порушення суб'єктом господарювання або його працівниками 
та громадянином вимог законодавства, цього Порядку, інших нормативних 
актів, право на організацію та здійснення торгівлі призупиняється до 
усунення порушень шляхом вилучення письмового погодження, що 
підтверджує отримання згоди на організацію та здійснення торгівлі.

7.2 Анулювання письмового погодження здійснюється органом, що 
його видав на підставі неодноразових (більше двох разів) обгрунтованих 
письмових скарг споживачів, або за поданням правоохоронних органів або 
за результатами здійснення контрольних заходів.

7.3 Наслідком анулювання погодження є негайне припинення торгівлі.

7.4 Розпорядчий документ видається особисто власнику об'єкта торгівлі, 
або відповідальному продавцю, чи надсилається поштою.

Секретар ради Т.П.Баскакова



ПРОЕКТ

Б О Р О Д Я Н С Ь К А  С Е Л И Щ Н А  РАДА 
Б О Р О Д Я Н С Ь К О Г О  РА Й О Н У  

К И ЇВ С Ь К О Ї О Б Л А С Т І

С ім н адцята сесія сьомого скл и кан н я  
29 листопада 2016 року.

Р ІШ Е Н Н Я

П ро надання згоди на виготовлення експертної оцінки частини підвального 
прим іщ ення площ ею  41,34 кв.м . по вулиці С ем аш ка, 2 в смт. Б ородян ка та  

організацію  і проведення конкурсу з відбору суб’єктів  оціночної д іяльн ості в сфері
оцінки м айна

Розглянувши заяви підприємців селища щодо розгляду питання про надання в 
оренду частини підвального приміщення, площею 41,34 кв.м. по вулиці Семашка, 2, в смт. 
Бородянка для подальшого розгляду питання про надання його в оренду, враховуючи 
згоду мешканців будинку №2 вул. Семашка в смт. Бородянка, розглянувши інші надані 
документи, враховуючи рекомендації постійної комісії Бородянської селищної ради з 
питань соціально-економічного і культурного розвитку, керуючись ст.ст. 25, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Фонду Державного майна 
України «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Доручити виконавчому органу Бородянської селищної ради організувати та 
провести конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки майна для 
виготовлення експертної оцінки частини підвального приміщення, площею 41,34 
кв.м. по вулиці Семашка, 2 в смт. Бородянка для подальшого розгляду питання 
надання приміщення в оренду.

2. Виконавчому органу Бородянської селищної ради розмістити інформацію про 
проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки майна 
для виготовлення експертної оцінки частини підвального приміщення в районних 
ЗМІ та на офіційному веб-сайті Бородянської селищної ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Бородянської 
селищної ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку.

С елищ ний голова (підпис) О.В. С ахарук

смт Б ородян ка
29.11.2016 р.
№  -17-УП

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: _________________  Марченко Н.В. (голова постійної
комісії Бородянської селищної ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Шевченко Н.О. (спеціаліст 1
категорії з юридичних питань Бородянської селищної ради)



ПРОЕКТ

Б О Р О Д Я Н С Ь К А  С Е Л И Щ Н А  РАДА 
Б О Р О Д Я Н С Ь К О Г О  РА Й О Н У  

К И ЇВ С Ь К О Ї О Б Л А С Т І

С ім н адцята сесія сьомого скл и кан н я  
29 листопада 2016 року.

Р ІШ Е Н Н Я

П ро затвердж ення «П рограм и зниж ення екологічної та  соц іальної напруги  ш ляхом  
створення системи збору, переробки та  утилізац ії тари , уп аковки  твердих побутових 

відходів я к  вторин ної сировини в селищ і м іського типу Б ородян ка
на 2017-2021 роки»

Розглянувши лист малого приватного підприємства «Рада» та надану «Програму 
зниження екологічної та соціальної напруги шляхом створення системи збору, переробки 
та утилізації тари, упаковки твердих побутових відходів як вторинної сировини в селищі 
міського типу Бородянка на 2017-2021 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного і культурного розвитку Бородянської селищної ради, 
керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бородянська селищна рада В И РІШ И Л А :

1. Затвердити «Програму зниження екологічної та соціальної напруги шляхом створення 
системи збору, переробки та утилізації тари, упаковки твердих побутових відходів як 
вторинної сировини в селищі міського типу Бородянка на 2017-2021 роки». (Додаток -1)

2. Рекомендувати Комунальному підприємству Бородянської селищної ради «Управління 
житлово-комунального господарства» подати у місячний термін пропозиції по 
облаштуванню місць для додаткових контейнерів по збору, переробці та утилізації тари, 
упаковки твердих побутових відходів як вторинної сировини.

3. КП БСР «Бородянське УЖКГ» довести до відома депутатів та двірників контактну 
інформацію, розмістивши її на дошках оголошень біля під’їздів будинків.

4. Виконавчому органу провести в школах селища роз’яснювальну роботу з питання 
сортування відходів та сміття.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Бородянської селищної 
ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку.

С елищ ний голова (підпис) О.В. С ахарук

смт Б ородян ка
29.11.2016 р.
№  -17-УН

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: _________________  Марченко Н.В. (голова постійної
комісії Бородянської селищної ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Шевченко Н.О. (спеціаліст 1
категорії з юридичних питань Бородянської селищної ради)



Додаток 1
до рішення 17 сесії Бородянської 
селищної ради сьомого скликання 
від 29.11.2016 року № -17-УІІ

ПРОГРАМА
ЗНИЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ Н АПРУГИ ШЛЯХОМ  

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗБОРУ, ПЕРЕРОБКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ 
ТАРИ, УПАКОВКИ, ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЯК  

ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ В СЕЛИЩІ МІСЬКОГО ТИПУ 
БОРОДЯНКА НА2017-2021 роки

Вступ.
На сьогодні в Україні збільшуються обсяги накопичення відходів, 

кількість полігонів і звалищ для їх захоронення, погіршується санітарний 
стан населених пунктів.

За офіційними даними, в Україні накопичено близько 36 млрд. тонн 
відходів, або більш як 50 тис. тонн на 1 кв. кілометр території, з яких 
утилізується лише 30 відсотків промислових відходів та 4 відсотки 
побутових відходів. Обсяги відходів щорічно збільшуються на 11 
мільйонів тонн тільки за рахунок саме побутових відходів, більшу 
половину яких складає використана тара та упаковка, тобто, полімери, 
макулатура, чорні та кольорові метали, склобій, текстиль, шкіра, гума, -  їх 
кількість коливається в межах 40%, і більше загальної маси відходів. Все 
це можна використовувати у подальшому в якості вторинних матеріалів та 
енергетичних ресурсів.

Обсяги утворення, розміщення, утилізації та знищення відходів 
постійно уточнюються з урахуванням критеріїв віднесення їх до видів та 
класів небезпеки.

Основними джерелами утворення відходів є підприємства 
гірничорудного, хімічного, металургійного, машинобудівного, паливно- 
енергетичного, будівельного та агропромислового комплексів.

Погіршується ситуація у сфері поводження з небезпечними 
відходами, загальний обсяг накопичення яких становить близько 1,6 млрд. 
тонн, а також з непридатними до використання та забороненими до 
застосування хімічними засобами захисту рослин, які на сьогодні 
зберігаються на 4075 складах з порушенням вимог щодо забезпечення 
екологічної безпеки, і специфічними відходами, що утворюються у 
процесі медичного обслуговування, ветеринарної практики, пов’язаних з 
ними дослідних робіт і після потрапляння у контейнери побутових 
відходів та на полігони і звалища можуть призвести до різних інфекційних 
захворювань.



Понад 11 млн. тонн побутових відходів, накопичення яких значною 
мірою залежить від погодних умов, ступеня благоустрою житлових 
будинків, рівня життя населення тощо, захоронюються на 6 тис. полігонах 
загальною площею близько 9 тис. гектарів та частково утилізуються на 
сміттєспалювальних заводах. Послуги з вивезення побутових відходів 
надаються лише 75 відсоткам населення, що призводить до утворення 
щороку несанкціонованих звалищ. Більшість полігонів перевантажені або 
не відповідають вимогам екологічної безпеки.

Однією з причин є недосконалість системи збирання, видалення, 
знешкодження та захоронення побутових відходів, а також низький рівень 
використання відходів.

У досвіді поводження з відходами Україна на кілька десятиліть 
відстала від розвинених країн Європи. Підтвердженням цього слугує той 
факт, що загальні об’єми щорічного накопичення відходів із населенням 
близько 42,9 млн. чоловік перевищують відповідні сумарні показники 
країн Західної Європи з населенням близько 400 млн. чоловік в 3-3,5 рази.

З іншої сторони, -  якщо вторинну сировину не переробляти, то буде 
порушуватись чи не найсуттєвіший екологічний закон -  кругообігу 
речовин у природі. Так, вилучаючи з природи чимало речовин, людина 
змінює їх до невпізнанності і повертає у природу у вигляді сміття, що не 
розкладається природнім шляхом. Зокрема, в умовах лісу папір 
розкладається протягом 2-3 років, консервна бляшанка -  близько 90-100 
років, цегла та бетон -  100, поліетиленовий пакет -  200-500 років (у 
залежності від його складу), алюмінієва тара -  500 років, скло -  понад 
1000 років. Більшу частину цих матеріалів Україна імпортує, і це при 
тому, що наявні технології дозволяють переробляти майже всі складові 
компоненти таких побутових відходів. Натомість, у розвинених країнах 
Європи наприкінці минулого століття 40 %-й приріст ВВП 
супроводжувався 40%-м збільшенням обсягів муніципальних відходів

Таким чином, залучення відходів у господарський обіг -  справа не 
тільки вкрай потрібна для охорони довкілля і для збереження здоров'я 
населення, але й економічно виправдана.

Альтернативи цьому немає.
В останній час, зважаючи на необхідність невідкладного вирішення 

даної проблеми, ситуація в Україні виправляється. Зокрема, Верховною 
Радою України прийнято низку Законів України та зміни до них, 
Кабінетом Міністрів України прийнято також підзаконні акти, які дають 
змогу докорінно поліпшити стан у сфері поводження з ТПВ та 
використовувались як нормативно-правова база для розробки даної 
Програми, а саме:

1. Закон України «Про відходи».
2. Закон України «Про благоустрій населених пунктів».
3. Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення».
4. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища».



5. Закон України «Про впровадження регістраторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, загального харчування та послуг».

6. Закон України «Основи законодавства України про охорону 
здоров'я».

7. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 
роки».

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Програми поводження з твердими побутовими відходами», від 
04.03.2004 №265.

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про контроль за транскордонним перевезенням 
небезпечних відходів та їх утилізації/видаленим з Жовтого та 
Зеленого переліку відходів», від 13.07.2000 № 1120.

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
правил надання послуг з вивезення побутових відходів від 
10.12.2008 № 1070.

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, обробки та 
утилізації відходів», від 31.08.1998 № 1360.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку виявлення та обліку безхозних відходів», від 03.08.1998 
№ 1217.

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 
«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги по 
вивозу побутових відходів».

Крім того, рішенням Київської обласної ради від 28.12.2011 №14-УІ 
затверджено Програму поводження з твердими побутовими відходами в 
Київській області на 2012 -  2016 роки.

Отже, чинним законодавством України передбачено єдиний 
доцільний фінансово-економічний механізм, який дає можливість 
вирішити проблему поводження з використаною тарою та упаковкою. 
Цей механізм дозволяє налагодити систему збирання відходів як 
вторинної сировини, створити потужності з утилізації відходів та 
залучити у господарський обіг вторинні ресурси, що призведе до 
поліпшення екологічного стану довкілля, збереження здоров'я населення 
та природних ресурсів, зменшення імпорту сировини та продукції, 
розширення експортного потенціалу України, створення нових робочих 
місць і зниження соціальної напруги в суспільстві.

З метою організації збирання, сортування, транспортування, 
переробки та утилізації відходів як вторинної сировини та зменшення 
впливу відходів на навколишнє середовище було створене Мале приватне 
підприємство «Рада», яке здійснює свою діяльність у цій сфері 
запроваджуючи сучасні вітчизняні та іноземні технології.

МПП «Рада» має розгалужену мережу приймальних пунктів по 
збору вторинної сировини «Екопункти» та впроваджує роздільне 
збирання вторинної сировини за контейнерною та безконтейнерною



схемою по Київській області, а саме: в містах Київ, Ірпінь, Буча, 
Українка, Біла Церква, Вишневе, а також в селищах Гостомель, 
Коцюбинське, Ворзель, Хотів, Гориничі, Тарасівка, Бородянка, Іванків, 
Немішаєве.

Також МІ 111 «Рада» розпочало роботу по створенню комплексної 
системи утилізації відходів. Підготовлено до впровадження ряд проектів з 
будівництва об’єктів переробки відходів, які знаходяться на завершальній 
стадії.

Для виконання поставленої мети МІ 111 «Рада» має в своєму 
підпорядкуванні потужну виробничу базу з сучасним обладнанням та 
власний спеціалізований автопарк.

Маючи багаторічну практику та досвід роботи у сфері поводження з 
відходами МІ 111 «Рада» реалізовує в Київській області 1рограму по 
організації роздільного збору твердих побутових відходів, використаної 
тари та упаковки, зокрема і в смт Бородянка, яка розроблена на прикладі 
аналогічних систем, що застосовуються в країнах Західної Європи.

Наразі МІ 111 «Рада» упроваджує 1рограму зниження екологічної та 
соціальної напруги шляхом створення системи збору, переробки та 
утилізації тари, упаковки, твердих побутових відходів як вторинної 
сировини (далі -  1рограма) в смт Бородянка та інших населених пунктів 
Київської області.

Це обґрунтовано свідомий крок, що передбачає піклування про 
довкілля, здоров'я та повноцінне життя громадян.

Санітарно - епідеміологічні вимоги.

Несприятливий вплив відходів на зовнішнє середовище виявляється 
в тому, що невивезені відходи забруднюють приміщення, подвір’я і 
вулиці. Крім санітарної шкідливості та відчуття огиди, що викликають 
відходи, ще більш фатальну роль вони відіграють в епідеміологічному 
відношенні.

У відходах можуть знаходитись такі патогенні мікроби, як збудники 
кишкових інфекцій, поліомієліту, бруцельозу, газової гангрени, 
ботулізму, а також гноєтворні коки, яйця глистів тощо. Всі збудники 
зберігають у відходах життєздатність і вірулентність до кількох місяців, а 
спороутворюючі види - значно довше.

1ри скупченні великої кількості відходів, несистематичному їх 
вивезенні та порушенні технології утилізації, створюються сприятливі 
умови для розмноження комах і гризунів. Кухонні відходи при їх 
тривалому і неправильному зберіганні стають доступними для гризунів, 
які розтягують ці відходи і забруднюють ними приміщення. Крім того, 
гризуни можуть бути природними накопичувачами і носіями небезпечних 
для людей інфекцій, серед яких найактивнішими є інфекції чуми, 
туляремії, сказу, водної пропасниці, інфекції жовтениці, грибкових 
хвороб шкіри і волосся, глистяних захворювань, зокрема трихінельозу.

1роте, якщо очистка населених місць від побутових відходів 
проводиться своєчасно і в повному об’ємі, то кількість випадків



інфекційних захворювань знижується в десятки разів, а зокрема, 
захворювання черевним тифом зводиться до поодиноких випадків.

Все це свідчить про те, що раціональна очистка населених місць від 
відходів відіграє велику роль серед заходів по санітарній охороні ґрунту, 
атмосферного повітря та води. Вона є невід'ємним елементом 
благоустрою населених пунктів і основним заходом щодо профілактики 
та боротьби з інфекціями.

Раціонально організована очистка населених пунктів повинна 
враховувати та використовувати корисні якості відходів. Враховуючи те, 
що тверді побутові відходи становлять певну небезпеку для здоров'я 
людей, для кожного етапу санітарної очистки існують певні санітарні 
вимоги і правила, спрямовані на попередження шкідливого впливу 
відходів на організм людини.

Найважливішим етапом санітарної очистки є збирання і регулярне 
вивезення відходів, завдяки чому забезпечується мінімальне забруднення 
навколишнього середовища та швидка ізоляція відходів від людини, 
знешкодження, утилізація і їх ліквідація.
На цей час в населених пунктах України існують дві системи збору ТПВ:

- унітарна, при якій всі побутові відходи збираються в одну
ємність;

- роздільна, яка передбачає збирання окремих фракцій побутових 
відходів в окремі квартирні або дворові сміттєзбірники.

Унітарна система збирання відходів притаманна для багатьох 
населених пунктів України. У гігієнічному відношенні роздільна система 
найприйнятніша, але потребує значних витрат і часу для її впровадження. 
Для організації цієї системи необхідне попереднє сортування відходів в 
місцях їх утворення, тобто в квартирах. Для реалізації цього необхідно 
здійснювати заохочення населення та організацію контролю за 
надходженням побутових відходів за фракціями до відповідних 
контейнерів.

Роздільна система збору відходів може функціонувати в кількох 
варіантах:
• встановлення контейнерів на спеціально обладнаних майданчиках 
для збору відходів за фракціями та змішаних ТПВ;
• розповсюдження одноразових пакетів двох кольорів серед 
мешканців для роздільного збору використаної тари, упаковки та 
ТПВ в домашніх умовах.
Одноразові пакети для видалення побутових відходів мають 

гігієнічну перевагу перед відрами тому, що вони не передбачають 
повторного використання, а з їх застосуванням можна проводити 
роздільний збір побутових відходів. В зв'язку з цим потребує вирішення 
питання забезпечення (переважно безкоштовно або за низьку плату), 
населення відповідними пакетами для збору побутових відходів 
(переважно через двірників, торгову мережу та ін.).

Відходи з квартир видаляються безпосередньо у контейнери, 
шляхом їх виносу у відрах чи пакетах мешканцями будинків, або через 
сміттєпроводи до сміттєкамер, де двірниками збирається у дворові 
сміттезбірники. В гігієнічному відношенні перевага надається першому 
методу, тому що кожен мешканець виносить ТПВ сам без використання



праці двірників, при цьому немає потреби влаштування сміттєпроводів і 
сміттєзбиральних камер безпосередньо в житловому будинку, витрачати 
кошти на їх утримання, ремонт і дезобробку. В сміттєпроводи не 
допускається зливання рідких відходів, що можуть достроково вивести з 
ладу його стінки, викликати неприємні запахи, тощо.

Водночас, в багатоповерхових будинках (більше 5-ти поверхів) 
використовуються саме сміттєпроводи, а відмова від їх влаштування і 
використання, що має місце в останній час, передбачає застосування 
нових більш досконалих в гігієнічному відношенні засобів видалення 
відходів. Таким засобом є розповсюдження одноразових пакетів двох 
кольорів серед мешканців населених пунктів для роздільного збору 
використаних тари і упаковки та ТПВ в домашніх умовах. Цим методом 
не передбачається видалення габаритних відходів: будівельних, паперу, 
гуми, текстилю, меблів тощо. Видалення їх повинно проводитись 
мешканцями житлових будинків до відповідних контейнерів. При цьому, 
найважливішим у санітарному відношенні є питання про місце 
сміттєзбірників на подвір'ї та їх утримання. З метою захисту будинків від 
шуму і неприємних запахів сміттєзбірники повинні розташовуватись від 
вікон і дверей будинків на відстані не менше 20 м і не більше 100 м від 
житлових будинків, місць відпочинку і дитячих закладів. Вони повинні 
бути захищені від дії атмосферних опадів і вітру, сміття в збірниках не 
повинно замерзати. Щоб запобігти міграції личинок мух в ґрунт для 
окуклювання, майданчики повинні бути асфальтовані, їх слід також 
відгороджувати огорожею і зеленими насадженнями.

При збиранні твердих відходів до дворових контейнерів виділяють 
методи стаціонарного І змінного посуду. За методом стаціонарного 
посуду контейнери випорожнюються в автотранспорт, а потім 
встановлюються на своє місце (цей метод є основним на цей час)
За методом змінного посуду контейнери для збору ТПВ разом з твердими 
відходами вивозяться сміттєвозами до місця знешкодження і утилізації, а 
натомість залишаються порожні, чисті. З гігієнічної точки зору кращим є 
останній метод.

Після випорожнення контейнерів на дні залишається шар 
ущільненого сміття, в якому виявляється велика кількість личинок і 
лялечок комах, лишається стійкий неприємний запах. Тому бажано 
застосовувати миття контейнерів. При використанні стаціонарних 
контейнерів для збору ТПВ багаторазового використання, останні було б 
доцільно не рідше двох разів на рік вивозити для профілактичної ревізії, 
промивки, ремонту та дезобробки в спеціально встановлені місця, де 
проводиться утилізація і знешкодження твердих побутових відходів.

Принциповим при організації збирання харчових відходів є 
роздільне їх збирання від інших відходів в процесі їх утворення, тобто, 
безпосередньо в житлових приміщеннях. Це дає можливість уникнути 
подальшого сортування відходів і скорочує їх шлях до переробки.

Організація рівномірно-планового видалення відходів міським 
спеціалізованим транспортом у визначений час за спеціально 
розробленими графіками, залежно від кількості накопичених відходів, має 
назву планово-регулярної системи очистки населених пунктів від 
побутових відходів. Ця система застосовується в переважній більшості 
населених пунктів нашої країни, в т.ч. в м. Києві.



Впровадження планової системи вивезення відходів цілодобово і не 
рідше 1 разу на З доби, а влітку -  двічі на добу, значно поліпшило 
санітарний стан прибудинкових територій, дозволило планомірно 
використовувати наявний спецавтотранспорт і раціонально 
знешкоджувати відходи при регулярному їх вивезенні.

Планово-регулярна система очистки функціонує у вигляді 2-х 
варіантів: планово-подвірної та планово-поквартирної. При 1-му варіанті 
відходи з квартири надходять у дворові сміттєзбірники, а звідти -  до 
спецавтотранспорту. При планово-поквартирній -  відходи із квартир 
безпосередньо надходять до спецавтотранспорту. Кожен з цих варіантів 
має свої недоліки та переваги. З санітарної точки зору, планово- 
поквартирна система є доцільнішою, бо при ній відпадає проміжний стан 
зберігання відходів у сміттєзбірниках. Разом з тим, в умовах 
багатоповерхової забудови, недостачі транспортних засобів, та з ряду 
інших соціально-економічних причин та організаційних труднощів, цей 
варіант у великих містах практично не застосовується.

У відношенні спеціального санітарного транспорту для вивезення 
відходів, планується використання сучасних спеціалізованих автомобілів 
із заднім завантаженням для перевезення ТПВ.

Однією з найважливіших ланок в організованому технологічному 
процесі санітарної очистки міст є знешкодження, переробка або ліквідація 
зібраних побутових відходів. В зв'язку з цим, важливим питанням є 
організація виробництва сміттєсортувальних ліній та подальше 
використання їх як основного компоненту сміттєпереробного заводу.

Oсновні санітарні вимоги до методів знешкодження відходів 
передбачають:

• надійний знешкоджуючий ефект;
• знешкодження відходів повинно проводитись в короткі терміни, 
що підвищує економічність методу;
• метод повинен запобігати доступу комах і гризунів до відходів, в 
продуктах переробки не повинні створюватись умови для розвитку 
комах;
• метод повинен запобігати забрудненню повітря, поверхневих і 
підземних вод;
• метод повинен передбачати максимальне використання корисних 
властивостей відходів.
Таким чином, методами, що задовольняють гігієнічним вимогам, слід 

вважати ті, які, в першу чергу, перетворюють тверді відходи в 
епідеміологічне безпечний субстрат, що запобігає можливості виплоду в 
смітті комах та гризунів, не має запаху і являє цінність як добриво чи 
вторинна сировина.

Світовий досвід на власні напрацювання підприємства показують, що 
ці проблеми повністю вирішуються за допомогою методів піролізу, 
біодинамічної ферментації тощо. При сортуванні з відходів може вилучатись 
горюча фракція з подальшим спалюванням та використанням тепла.



Відібрані компоненти вторинної сировини мають перероблятися в товарну 
сировину, будівельні вироби та товари широкого вжитку з використанням 
розроблених, зокрема в Україні, технологій та обладнання, особливо для 
полімерів, в тому числі змішаних.

Основною перевагою піролізу, у порівнянні із методом спалювання, є 
наступне:

• процес проходить при температурах 500 - 700 ° С і є 
низькотемпературним, що виключає утворення випарів важких 
металів та винос їх із димовими газами в навколишнє 
середовище;

• технологічний процес піролізу окремих видів використаної тари і 
упаковки та ТПВ передбачає отримання штучних енергоносіїв у 
вигляді рідких, твердих та газоподібного палива, застосування 
яких дозволяє утилізувати інші відходи без використання 
традиційних енергоносіїв, і перевести, раніше витратний 
технологічний процес, в економічно вигідний;

• процес піролізу супроводжується викидами в навколишнє 
середовище диму, що виникає внаслідок згоряння природного та 
піролізного газу, що є екологічно чистим процесом;

• механізм піролізу забезпечує переробку ТПВ будь-якого складу 
(автопокришки, пластмаси, відпрацьовані мастила), а також у 
результаті утворюється синтез-газ, який згодом можна 
використовувати, як паливо, або у хімічній промисловості;

• піроліз не залишає після себе біологічно активних речовин, 
утворений попіл має високу щільність, що різко зменшує його 
обсяг. Отримані після піролізу продукти легко зберігати 
й транспортувати, а для роботи обладнання, що здійснює піроліз, 
не потрібні великі затрати енергії, та й весь процес у цілому 
потребує менших капіталовкладень.

Основна частина
Наданий час в Київській області посилюються процеси, що призводять 

до різкого зростання кількості та різноманітності побутових відходів. Тягар 
відповідальності за їх утилізацію переходить до місцевої влади, в тому числі 
муніципалітетів. Самостійність місцевої влади призводить до того, що 
підприємства по утилізації використаної тари і упаковки та ТПВ фактично 
неможливо розмістити на адміністративно «чужій» землі -  ніхто не хоче 
чужих відходів.

Змішуючи різні корисні предмети з некорисними, токсичні з 
безпечними, горючі з негорючими, ми не повинні дивуватись, що отримана 
суміш шкідлива, токсична і погано горить. Ця суміш називається побутовими 
відходами і представляє небезпеку для людей та оточуючого середовища, 
потрапивши як на сміттєспалювальний завод, так і на звалище чи 
сортувальний комплекс.

Традиційний підхід до проблеми використаної тари і упаковки та ТПВ 
орієнтувався на зменшення небезпечного впливу на навколишнє середовище



шляхом ізоляції звалищ від ґрунтових вод, очищення викидів 
сміттєспалюючого заводу та інше. Нетрадиційний погляд на проблему 
полягає в тому, що значно ефективніше контролювати те, що потрапляє на 
звалище, ніж те, що потрапляє із звалища в навколишнє середовище.

Отже, джерела муніципальних відходів є наступними:
Житлові:

• Індивідуальні будинки.
• Багатоквартирні будинки.

Г осподарські:
• Заклади
• Магазини
• Культурні установи
• Підприємства громадського харчування
• Готелі
• АЗС Комунальні служби:
• Знос і будівництво споруд
• Прибирання вулиць
• Зелене господарство, парки, пляжі, зони відпочинку 

Заклади:
• Школи
• Дитячі садки
• Лікарні
• В'язниці
• Інші бюджетні заклади. Промисловість. Сільське господарство.

У результаті діяльності вищезазначених закладів щорічно 
утворюються мільйони тон побутових відходів, більшу половину яких 
складає використана тара та упаковка, тобто, полімери, макулатура, чорні та 
кольорові метали, склобій, -  одним словом те, що можна використовувати у 
подальшому в якості вторинних матеріалів та енергетичних ресурсів. 
Залучення відходів у господарський обіг -  справа не тільки вкрай потрібна 
для охорони довкілля і для збереження здоров'я населення, але й економічно 
виправдана.

Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних з поводженням з 
ТПВ, можливе лише за умови визначення основних напрямів та розв'язання 
основних завдань з реалізації політики у сфері поводження з відходами, 
визначених регіональною програмою поводження з твердими побутовими 
відходами.

Приклади категорій відходів.
Папір:

■ Газети
■ Офісний папір
■ Журнали
■ Папір для комп'ютерів
■ Картон
■ Інша паперова упаковка.



Пластик:
■ Поліпропилен. Застосовується в контейнерах для йогурту.
■ Полістирен. Одноразовий посуд, контейнери для яєць та 

ін.
■ Інші. Частіше за все це упаковка із перемішаних різних 

типів пластика.
Будівельні відходи:

■ тверді відходи, що утворюються при будівництві, 
реконструкції, ремонті приміщень та споруд

■ відходи будівельних матеріалів і конструкцій
■ ґрунт
■ пісок
■ асфальт тощо.

Мета Програми: Запровадження системи роздільного збору та 
використання як вторинної сировини тари і упаковки, твердих побутових 
відходів; використання новітнього світового досвіду у сфері поводження з 
ТПВ.

Завдання Програми:
• Зниження екологічної напруги;
• Зниження соціальної напруги;
• Запровадження ресурсозберігаючих технологій.

Основою Програми є те, що побутові відходи, які складаються з різних 
компонентів та не повинні, в ідеалі, змішуватися між собою, їх необхідно 
утилізувати окремо один від одного найбільш економічним та екологічно 
придатним способом.

Вимоги до виконання заходів програми

ТПВ складаються з різних компонентів у зв’язку з чим, до них повинні 
застосовуватись різні підходи щодо збирання, сортування, вивезення, 
переробки та утилізації .

Комбінація технологій та заходів, включаючи скорочення кількості 
відходів, роздільний збір, вторинну переробку, компостування, захоронення 
залишків на екологічно безпечних полігонах, сміттєспалювання шляхом 
перелізу - повинно застосовуватись для утилізації тих чи інших специфічних 
компонентів використаної тари і упаковки та ТПВ. Всі технології та заходи 
повинні розроблятися комплексно, доповнюючи один одного.

Регіональна система утилізації використаної тари і упаковки та ТПВ 
повинна розроблятися із врахуванням конкретних місцевих проблем і 
базуватися на місцевих ресурсах. Місцевий досвід з утилізації ТПВ повинен 
поступово набуватись через розробку і реалізацію невеликих пілотних 
проектів.

Комплексний підхід до переробки відходів базується на стратегічному 
довгостроковому плануванню, забезпечуючи зручність, необхідну для того, 
щоб мати можливість швидко адаптуватися до майбутніх змін у складі і



кількості використаної тари і упаковки та ТПВ та доступу до технологій їх 
утилізації.

Моніторинг і оцінка результатів повинні безперервно супроводжувати 
розробку та запровадження Програми.

Участь місцевої влади а також всіх верств населення (тобто тих, хто 
саме є «виробником» відходів) - необхідний елемент Програми .

Програма передбачає, що лише комбінація різних, доповнюючих один 
одного, технологічних рішень та заходів, а не одна технологія, навіть сама 
сучасна, можуть сприяти ефективному вирішенню проблеми використаної 
тари і упаковки та ТПВ. При визначенні мети Програми по утилізації 
використаної тари і упаковки та ТПВ і плануванні стратегії, потрібно 
розуміти і мати уявлення про пріоритетність комплексного управління 
відходами.

Мінімізація відходів «у джерела».
Під мінімізацією мається на увазі не тільки зменшення загальної 

кількості відходів, але й зменшення їх токсичності та інших шкідливих 
властивостей. Скорочення кількості відходів досягається внаслідок 
переорієнтації виробників і споживачів на продукти та упаковку 
багаторазового використання, що призводить до зменшення кількості 
відходів.

Але, на цей час в Україні було б доцільніше говорити не про 
скорочення обсягу відходів, а про обмеження їх неконтрольованого росту.

Заходи щодо створення роздільного збору використаної тари і упаковки
та твердих побутових відходів

Для організації системи роздільного збору використаної тари і упаковки 
та твердих побутових відходів МПП «Рада» розроблено план заходів, щодо 
практичного впровадження Програми в смт Бородянка:

1. реструктуризація існуючих комунальних підприємств шляхом 
об’єднання цілісного майнового комплексу або укладення договорів 
на сумісну діяльність по вирішенню даного питання;

2. укладання договорів про надання послуг у сфері поводження з 
відходами між спеціалізованим підприємством та споживачами 
послуг;

3. організація проведення платежів за послуги по збору та вивезенню 
ТПВ з відокремленням частки за послуги від загальної суми 
квартирної плати;

4. організація системи диференційованої сплати за вивіз використаної 
тари і упаковки та ТПВ в залежності від обсягів;

5. заміна існуючого парку контейнерів на спеціальні склопластикові 
контейнери європейського зразка вітчизняного виробництва з 
автоматичним вивантаженням для роздільного збору ТПВ, об’ємом



2.5 м (ширина. -  1410 мм; висота -  1760; глибина -  1410; вага -  60 
кг);

6. розміщення замовлення на виготовлення контейнерів на 
підприємствах України;

7. заміна існуючого парку спеціалізованого автотранспорту на
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сучасний з об'ємом бункеру 14-22-30 м та ступенем пресування 4-6 
разів з маніпулятором;

8. організація виготовлення спеціалізованих кузовів з пресами на 
підприємствах України для подальшого встановлення їх на шасі;

9. запровадження системи роздільного збору використаної тари і 
упаковки та ТПВ:

• шляхом встановлення контейнерів для роздільного збору 
відходів за фракціями: скло, папір, пластик;

• шляхом розповсюдження одноразових пакетів двох кольорів 
(чорний та білий), для організації сортування використаної 
тари і упаковки та ТПВ в місцях їх утворення. Білий пакет -  
для збору паперу, пластику, текстилю, гуми, жерстяних 
бляшанок; чорний пакет -  для харчових та інших відходів. 
Вивезення пакетів буде відбуватись згідно укладених 
договорів та затвердженого графіку вивозу ТПВ;

10. запровадження системи збору використаної тари і упаковки та 
ТПВ, які утворилися в лікарняних закладах, в одноразові 
паперові контейнери, з подальшою утилізацією шляхом піролізу;

11. запровадження системи збору використаної тари і упаковки та 
ТПВ, які утворилися в лікарняних закладах, в одноразові 
паперові контейнери, з подальшою утилізацією шляхом піролізу;

12. запровадження раціональної системи управління технологічним 
процесом збору використаної тари і упаковки та ТПВ;

13. закріплення операторів роздільного збору за кожним 
майданчиком сортування та відповідальних осіб за кожним 
житловим сектором;

14. налагодження системи роздільного збору використаної тари і 
упаковки, ТПВ шляхом закупівлі відходів як вторинної сировини 
у населення;

15. організація виробництва сміттєсортувальних ліній та подальше
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використання їх, як основного компоненту сміттєпереробного 
заводу;

16. проведення ЕКО-освітніх навчальних акцій в дитсадках, школах, 
інших навчальних закладах;

17. започаткування ЕКО-освітніх програм на ТБ, по радіо, у засобах 
масової інформації;

18. проведення агітаційної роботи серед мешканців «від дверей до 
дверей» за тематикою: «Чисте довкілля -  здорові діти»; «Розділи 
сміття -  збережи довкілля»;

19. поетапне закриття існуючих полігонів з утилізації відходів.

Роздільний збір.

Ефективне розділення потоку відходів є ключем до успішного 
здійснення Програми. Можливі підходи до розділення відходів являють 
собою спектр рішень, які знаходяться між двома «полюсами»: технологічним 
та соціальним.

Перший «полюс» -  ідеальне підприємство, на вході якого ми маємо 
невідокремлений потік муніципальних відходів, а на виході -  потоки 
матеріалів, які задовольняють потреби ринку, а також потік відходів, що 
потрапляють на звалище.

Другий «полюс» -  мешканці самі розділяють відходи, доводять якусь 
їх частину до ринкової кондиції (миють пляшки, знімають кришки з ПЕТ 
пляшок і т.п.), після чого доставляють ці відходи «куди потрібно».

Перший шлях в чистому вигляді практично неможливий. Переробка 
непідготовленого потоку використаної тари і упаковки та ТПВ підходить 
як метод отримання збагаченого пального та попутно вирішує деякі 
задачі вилучення вторинної сировини (наприклад, металу), але, як метод, 
який має за основну мету вилучення вторсировини із загальної маси 
відходів, він не придатний.

Практично неможливо, наприклад, відокремити пластик від паперу, 
скло пляшкове буде змішаним із віконним і т. д. Якість матеріалів, 
отриманих із загальної маси буде низьким. Звичайно, з чисто технічної 
точки зору, можна досить якісно розділити відходи як за допомогою 
технічних засобів, так і за допомогою ручного сортування. Але, такий 
процес, звичайно, є непомірне дорогим і це зробить всю діяльність 
економічно невигідною. Зокрема, можна із впевненістю говорити, що 
витрати, які накладаються на суспільство при такій системі сортування 
відходів будуть значно більшими, ніж якби відходи розділялися або, 
точніше, не змішувалися б взагалі, з самого початку.

Існують різноманітні модифікації технологій розділення 
відходів.



Перший варіант передбачає роздільний збір відходів шляхом 
закупівлі їх у населення і які можуть бути використані як вторинна 
сировина. Після цього закуплена вторинна сировина транспортується на 
сортувальні комплекси, де проводиться її сортування за фракціями: скло, 
папір, метал, пластик і т. п. Зауважимо, що цей підхід вже потребує участі 
громадськості і значної роз'яснювальної та рекламно-агітаційної роботи. 
Програмою передбачається організація стаціонарних майданчиків та 
пунктів збору вторинної сировини -  «Екопунктів». Такий майданчик 
являє собою стаціонарний або пересувний «Екопункт» з контейнерами 
для роздільного збору ТПВ куди населення здає чи просто викидає різні 
матеріали (наприклад, контейнер для зеленого скла, контейнер для 
пластика, контейнер для газетного паперу та ін.). Щоб такий майданчик 
або «Екопункт» функціонував, потрібно неодноразово повідомити 
населення про його роботу з чітким поясненням правил поводження: що і 
в який контейнер кидати, в якому вигляді і, що надзвичайно важливо -  
чого не можна кидати в контейнер.

Останній момент особливо важливий, бо не можна змішувати 
пляшкове скло з лампочками чи віконним склом. Всі ці правила повинні 
бути написані, намальовані доступно та яскраво в місцях збору 
використаної тари і упаковки та ТПВ. В зв'язку з тим, що ефективність 
цієї схеми залежить перш за все від рівня участі населення, то участь в її 
реалізації органів місцевого самоврядування є дуже вагомою.

Один загальний принцип тут зрозумілий: чим менше зусиль тратить 
населення для знешкодження (вивезення, утилізації ТПВ), тим більше 
відсоток його участі в запропонованих підходах оскільки не завжди буває 
зручно встановлювати контейнери для вторинної сировини в кожному 
дворі чи під'їзді.

Наприклад, якщо в населеному пункті або мікрорайоні є великий 
торговий центр, в якому мешканці не рідше одного разу на тиждень 
ходять чи їздять на закупки харчових та господарських товарів, то вони 
можуть без значних зусиль приносити вторинну сировину в контейнери, 
встановлені поблизу від нього. Навіть при невисокій участі населення 
такий центр здатен відігравати певну виховну роль, приваблюючи увагу 
населення до проблеми відходів.

Другий варіант передбачає сортування відходів населенням 
безпосередньо вдома у пакети двох кольорів (чорний та білий). У білий 
пакет потраплятиме пластик, папір, бляшанки, скло, пляшки, те, що ми 
називаємо вторинною сировиною; чорний пакет буде вміщувати усе інше. 
По-перше передбачається, що білі пакети будуть роздаватися 
безкоштовно або по мінімальній ціні вартості цього пакету. Чорний -  по 
реальній ціні цього пакету. По-друге передбачається закупівля 
наповнених білих пакетів через систему пересувних і стаціонарних 
закупівельних пунктів. Це є мотивацією того, що у чорний пакет люди 
будуть намагатися класти менше вторинної сировини. Білі пакети 
прямують на сортувальний комплекс, де проводиться сортування та їх 
подальша переробка.

Зазвичай прийнято, що роздільний збір відходів населенням та 
іншими «виробниками відходів» є більш придатним, ніж «технологічне 
розділення» виходячи з наступних причин:

■ завдяки роздільному збору маємо менше сумарних витрат, котрі



лягають на громадськість;
■ мають місце менші витрати, що лягають на міський бюджет і 

міську владу тому, що відсутня потреба в значних витратах на 
закупівлю та експлуатацію складних технологічних рішень;

■ у вирішенні проблеми використаної тари і упаковки та ТПВ 
приймають участь безпосередньо ті, хто продукує відходи - це:
• є морально правильним,
• є стимулом для зменшення кількості відходів.

Таким чином, в ідеальному випадку, відходи повинні розділятися, чи, 
точніше, не змішуватись, «у джерела» -  населенням, або працівниками 
установ, що продукують «комерційні відходи». Але ніяка програма збору 
вторинної сировини не буде працювати «сама по собі», без значних зусиль 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування спільно з 
підприємствами, що займаються роздільним збором, вивезенням, переробкою 
та утилізацією відходів.

Секретар ради Т. П. Баскакова



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року.

РІШЕННЯ

Про припинення терміну дії договору оренди комунального майна №16 
від 01 лютого 2012 року по вулиці Нова, 1А в смт. Бородянка

Розглянувши лист відділу освіти Бородянської районної державної 
адміністрації від 25 жовтня 2016 року №01-32/1068 про припинення терміну дії 
договору оренди комунального майна №16 від 01 лютого 2012 року по вулиці 
Нова, 1А в смт. Бородянка, для використання під офісне приміщення, загальною 
площею 712 кв. м., з 01.11.2016 року у зв’язку зі зміною фактичної адреси відділу 
освіти, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально- 
економічного і культурного розвитку Бородянської селищної ради, керуючись ст. 
26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст.ст. 25, 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бородянська селищна 
рада ВИРІШИЛА:

1. Достроково припинити дію договору оренди комунального майна №16 від 01 
лютого 2012 року з 01.11.2016 року у зв’язку зі зміною фактичної адреси 
відділу освіти Бородянської районної державної адміністрації.

2. Укласти угоду про припинення вищезазначеного договору оренди
комунального майна.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного і культурного розвитку Бородянської селищної ради.

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Б ородян ка
29.11.2016 р.
№  -17-У ІІ

П РО Е К Т  Р ІШ Е Н Н Я  П О Г О Д Ж Е Н О : __________________  М арченко  Н.В. (голова
постійної комісії Бородянської селищної ради з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку).

ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________Ш евченко Н.О. (спеціаліст 1
категорії з юридичних питань Бородянської селищної ради)



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

■ ■ •  "Ж" Л  • •  •  • • •  ■ 1 • •  • •Про звіт директора Комунальної організації Бородянської селищної ради 
«Благоустрій - Бородянка» про проведену роботу за ІІІ квартал 2016 року

Заслухавши звіт директора Комунальної організації Бородянської 
селищної ради «Благоустрій - Бородянка» про проведену роботу за ІІІ квартал 
2016 року, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Звіт директора Комунальної організації Бородянської селищної ради 
«Благоустрій - Бородянка» про проведену роботу за ІІІ квартал 2016 
року взяти до відома. (Додаток № -1).

2. Роботу, проведену директором Комунальної організації Бородянської 
селищної ради «Благоустрій - Бородянка» за ІІІ квартал 2016 року, 
вважати__________________ .

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка 
29.11.2016 р.
№ -17-УІІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО:
___________________Сахарук О.В. (голова Бородянської селищної ради).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО:
_________________Баскакова Т.П. (секретар Бородянської селищної ради).



Додаток 1
до рішення 17 сесії Бородянської 
селищної ради сьомого скликання 
від 29.11.2016 року № -17-УІІ

ВИ БО РК А  В И ТРА Т КО  БС Р «Благоустрій  - Б ородянка» ЗА М ІС Я Ц Я М И

Серпень 2016 року
диз.пальне 
канц.приладддя 
програма M .E.Doc 
елект.ключі

Всього за 08.2016 р.

8910.00  
1367,03
1360.00
288.00  
50567,12  
11124,77

73616,92

Вересень 2016 року

Ж овтень 2016 року

скрап.газ 3750,00
леска,лопата, 2533,00
масло, пакети д/сміття 
консульт. з питань 470,00
Інформатизації 
кабель, затискач, 10423,22
Лампи ЛЕД 9450,00
АЕт вимик 1450,00
канц..тов 610,00
автовишка 4800,00
ремкомплекти, 1263,00
фільтра,ножі роторної косарки
канц.приладдя 536,46
Стільці 3 шт. 1050,00
Госп.товари 213,00
даз.пальне, бензин 6182,00
Лампи ЛЕД 15750,00
П ереход 620,00
за ремонт картр, usb 803,40
олива 2168,00

з а 0 VO 2 01 6 р.

50464,34
11102,15
123638,57

підширник 1008,00
заправка картр. 297,00
техн..сіль 37500,00
диз.пальне 3988,00
скрапл.газ 1140,00

з а 0. 2 01 6 р.

47667,70
10486,89
102087,59

Д иректор К О  БС Р «Благоустрій  - Бородянка» (підпис) І.Б . Х иж няк



Витрати «КО  Б лагоустрій-Б ородянка» за період з 01.08.2 016 року по 08.10.2016р.
Дата Витрати ГСМ На освітлення Товари,послуги З/плата Податок на з/пл

23 .08.2016

Дизель 300л
5982,00

23 ,08,2016

Бензин 1 5 0 л
2928,00

22 ,08,2016

Канц.товари
1367,03

23 .08.2016

Комп’ютерна програма МЕДОК
1360,00

30 .08.2016

Електронні ключі
288,00

30 .08.2016

з/плата
50567,12 11124,77

Разом за 08.2016р.: 73616,92грн 8910,00 3015,03 50567,12 11124,77
13 .09.2016

Газ 300л
3750,00

13 .09.2016

Матеріали (масло 2-х тактне,лопата,рукавиці,граблі,леска 
тример,мішок для сміття, масло S-ПHL)

2533,00

15 .09.2016

Консулат. з питань інформатизації
470,00

20.09.2016

Матеріали (кабель 230м,затискач анкерний 8шт.,лампи 30шт, 
переход 30 шт., АЕт.вим.ВА-1шт)

19221,00 2398,83

21 .09.2016

Канц..товари
610,00

21 .09.2016

Заправка і відновлення картриджу, Концентратор
Н и в

506,40

20 .09.2016

Господарчі товари (мішки мус.,відро,щітка, совок)
213,00

22 .09.2016

Послуги автогідропідіймача
1800,00

27 .09.2016

Послуги автогідропідіймача
3000,00

27 .09.2016

Запчастини (фільтр оливи,р-к фільтра,р-к гідроциліндра 
ЦС7 5 ,ізолента,пластина розпред.зажигання,циліндр

1263,00



сцепл.рабоч.,герметик,манометр, р-к гідроциліндра ЦС50, ніж 
роторної косарки)

27 .09.2016

Канц.товари (стілець,подовжувач,пустограка,флешка, 
скотч,швикозшивач, олівець, ручка)

1586,46

27 .09.2016

Матеріали (лампи 50шт.,переход 31шт.)
16370,00

28 .09.2016

Мастильні матеріали (олива 80 л, охолоджувач 20 л)
2168,00

28 .09.2016

з/плата
50464,34 11102,15

23 .09.2016

Дизельне паливо 200л бензин 100л
6182,00

Разом за 09.2016р: 123638,57 грн 12100,00 35591,00 14380,69 50464,34 11102,15
04 . 10.2016

Заправка і відновлення картриджу
297,00

06 . 10.2016

Запчастини (підшипник 8шт)
1008,00

03 . 10.2016

Тех.сіль
37500,00

11 . 10.2016 

Дизельне паливо 100л
1994,00

25 . 10.2016

Газ 100л
1140,00

11 . 10.2016 

Дизельне паливо 100л
1994,00

27 . 10.2016

з/плата
47667,70 10486,89

Разом за 10.2016р.: 102087,59 грн. 5128,00 38805,00 47667,70 10486,89

Разом за 8-10.2016р. 299343,08грн 26138,00 35591,00 56200,72 148699,16 32713,81

Директор КО БСР «Благоустрій - Бородянка» (підпис) І.Б. Хижняк



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про звіт директора Комунального підприємства Бородянської селищної 
ради «Бородянське управління житлово-комунального господарства» про

проведену роботу за 9 місяців 2016 року

Заслухавши звіт директора Комунального підприємства Бородянської 
селищної ради «Бородянське управління житлово-комунального 
господарства» про проведену роботу за 9 місяців 2016 року, керуючись ст. 25 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бородянська 
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Звіт директора Комунального підприємства Бородянської селищної ради 
«Бородянське управління житлово-комунального господарства» про 
проведену роботу за 9 місяців 2016 року взяти до відома. (Додаток № - 
1.)

2. Роботу, проведену директором Комунального підприємства 
Бородянської селищної ради «Бородянське управління житлово- 
комунального господарства» за 9 місяців 2016 року, вважати

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка 
29.11.2016 р.
№ -17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО:
_______________ Сахарук О.В. (голова Бородянської селищної ради).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЯЛО
________________ Баскакова Т.П. (секретар Бородянської селищної ради).



Додаток № -1
до рішення 17 сесії Бородянської 
селищної ради сьомого скликання 
від 29.11.2016 року № -17-VII

Звіт про роботу

комунального підприємства 
Бородянської селищної ради 

«Бородянське управління житлово- 
комунального господарства» 

за 9 місяців 2016 року

Юридична адреса підприємства:
07800, смт. Бородянка, вул. Гагаріна 1 - А ,  
тел. 04577-5-70-04; 5-68-22; 5-69-91. 
електронна адреса підприємства: 
kpbcrborodvanka@ukr. net

mailto:kpbcrborodyanka@ukr.net


Комунальне підприємство Бородянської селищної ради 
«Бородянське управління житлово-комунального господарства» 
створено рішенням Бородянської селищної ради VI скликання 
№256-10-УІ від 30.12.2011 року з 01 березня 2012 року. Власником 
підприємства є територіальна громада селища, в особі Бородянської 
селищної ради, і у своїй діяльності підприємство керується 
Статутом підприємства, рішеннями органів місцевого 
самоврядування та чинним законодавством України.

За 9 місяців 2016 року в результаті господарської діяльності 
підприємством нараховано доходів від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) на суму 3894.0 тис. грн., а саме:

- експлуатація житлового фонду -2557,7 тис. грн.;
- благоустрій селища - 431,9 тис. грн.;
- капітальні роботи - 484,8 тис. грн.;
- інші внутрігосподарські доходи - 419,6 тис. грн..

(вивезення сміття і транспортні послуги).

Витрати за даний період становлять - 3867.0 тис. грн.
- матеріальні витрати -  1292.9 тис. грн.;
- електроенергія - 462.1 тис.грн.;
- витрати на оплату праці -  1553.0 тис. грн.;
- єдиний соціальний внесок -  338.0 тис. грн.;
- амортизація -  32,0 тис. грн.;
- інші витрати -  189,0 ти. грн.
- ( пеня по ПДФО, послуги інтернет, % банку, 30% - орендної 

плати, обслуговування та оновлення програмного 
забезпечення, % банку, газети та журнали.)

Фактична сума за електричну енергію, яка виставлена 
Бородянським РП за 9 місяців 2016 року комунальному 
підприємству:
_____________________________________________________ грн.

База 
Г агаріна 
1-А

База
пров.
Банний

житловий
фонд

гуртожитки Всього

січень 2632 253 60600 9365 72850
лютий 1985 221 62816 10510 75532
березень 1876 43 40150 9621 51690
квітень 1705 8480 9148 19333
травень 1621 75869 7804 85294
червень 1129 48094 4536 53759



липень 766 23504 3728 27998
серпень 971 477 4508 5956
вересень 987 63270 5439 69696
Всього: 13672 517 383260 64659 462108

Перелік робіт з капітального ремонту:

- вуличне освітлення -  156.3 тис. грн.;
- ремонт електропостачання будинку Паркова 1 -  86.6 тис. грн.;
- ремонт електропостачання будинку Леніна 324 -  25.7 тис. грн.;
- ремонт електропостачання будинку Леніна 371 -75 .8  тис. грн.;
- встановлення дорожніх знаків -  16.5 тис. грн.;
- будівництво громадської вбиральні на кладовищі -  83.5 тис. 

грн.;
- фарбування бордюр -  40.4 тис. грн.;

Всього профінансовано капітальних робіт на загальну суму -
484,8 тис. грн..

Основним предметом діяльності комунального підприємства 
є експлуатація житлового фонду -  задоволення потреб громадян 
всіма видами житлово-комунальних послуг.

На обслуговуванні КП БСР «Бородянське УЖКГ» 
знаходиться 58 багатоквартирних будинків, з них:

9 - т и  поверхові - 19 шт.;
5 - т и  поверхові - 10 шт.;
до 5 -  ти поверхів - 26 шт.;
2-х поверхові гуртожитки - 3 шт.

Загальна площа всіх будинків становить 132,1 тис. м2. Із даної 
площі в комунальній власності знаходиться 6,7 тис. м2 - це 5,1 
відсоток від загальної площі всіх будинків, а в приватній 125,4 тис. 
м2.; Зареєстровано квартиронаймачів - 6640 осіб.

За 9 місяців 2016 року підприємством від експлуатації 
житлового фонду нараховано доходів на загальну суму (без ПДВ) -
2419.2.0 тис. грн., а фактично сплачено -  1439.8 тис. грн.. 
а саме:

Статі доходів нараховано сплачено
квартирна плата (експлуатаційні витрати) 
- безпосередньо від населення:

2419.2
1791.0

2088.6
1449,9



- субсидії:
- відшкодування пільг:

357.2
271.0

367.9
270.8

експлуатаційні витрати з власників ( орендарів 
нежитлових приміщень) 58.0 59.7
відшкодування електропостачапьної організації 
за обслуговування внутрішньо будинкових 
мереж 38.1 40.1
послуги сервітуту (надання послуг інтернету 
по житловим будинкам -  ТОВ «Пролінк», 
фірма «РЕМЕДІУМ» 9.0 8.5
орендна плата -  від здачі в оренду нежитлових 
приміщень (70% - залишається в розпорядженні 
підприємства, а 30% - перераховується до 
бюджету селищної ради) 33.4 30.1
Всього: 2557.7 2227.0

Як видно із наведеної вище таблиці підприємство тільки за 
шість місяців 2016 року недоотримало коштів в сумі 330,7 тис. грн..

Витрати від експлуатації житлового фонду за даний період 
становлять -  2438.2 тис. гри. 100%
а саме:
- заробітна плата всіх працівників 

житлового фонду
- відрахування на соціальні заходи
- вивезення побутових відходів
- електроенергія для ліфтів і освітлення 

сходових клітин
- матеріальні витрати
- інші витрати (адмін. витрати, довідки, 
книжечки, об’яви в газеті, % банку) -

В результаті неповної і 
квартиронаймачами послуг підприємство отримало збитків на 
загальну суму 211,2 тис. грн. (2227,0 тис. грн. -  2438,2 тис. грн.)

Динаміка оплати квартирної плати в 2016 році в %

872,1 тис. грн. 35.8%
195,4 тис. грн. 8.0%
440.3 тис. грн. 18,1%

383.3 тис. грн. 15.7%
134.6 тис. грн. 5,5%

412,5 тис. грн. 16,9%

несвоєчасної оплати

Всього Населення безпосередньо
січень 2016 61,4% 83,0%
лютий 69,5% 92,4%
березень 125,2% 99,2%
квітень 89,8% 83,7%
травень 81,2% 72,9%
червень 87,9% 92,1%



липень
серпень
вересень
всього

88.5% 87.3%
90.8% 86.2%
91.0% 81.1%
86,7% 85,8%

’ квартиронаймачів за наданіЗагальна сума заборгованості 
житлово-комунальні послуги станом на 01.07.2016 року становить 
1791,3 тис. гри..

Фактичний тариф з ПДВ за 9 місяців 2016 року становить 2,48 
грн. (плановий тариф з 01.05.2016 року з ПДВ становить 2,56 грн.).

За даний період на опорний пункт надійшло від мешканців 
1434 шт. заявок, з них - аварійних - 344 шт.

Комунальне підприємство займається вивезенням сміття від 
житлових будинків і підприємств селища. За 9 місяців 2016 року 
фактично вивезено побутового сміття -  11,5 тис. мЗ.

Середноьооблікова чисельність штатних працівників за даний 
період по підприємству становить -  61 особа., а середня місячна 
заробітна плата -  2699 грн.
Кредиторська заборгованість по підприємству становить: тис, грн.

станом на 01.01.2016 станом на 01.10.2016
заробітна плата 289,7 192,0
електроенергія 193,3 64,8
ПДВ 928,7 1179,5

Директор 
Гол. бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Ю.В.Патока
Н.О.Климова

Економіст (підпис) В.П. Севрук



Додаток № -1
до рішення 17 сесії Бородянської 
селищної ради сьомого скликання 
від 29.11.2016 року № -17-VII

Звіт про роботу

комунального підприємства 
Бородянської селищної ради 

«Бородянське управління житлово- 
комунального господарства» 

за 9 місяців 2016 року

Юридична адреса підприємства:
07800, смт. Бородянка, вул. Гагаріна 1 - А ,  
тел. 04577-5-70-04; 5-68-22; 5-69-91. 
електронна адреса підприємства: 
kpbcrborodvanka@ukr. net

mailto:kpbcrborodyanka@ukr.net


Комунальне підприємство Бородянської селищної ради 
«Бородянське управління житлово-комунального господарства» 
створено рішенням Бородянської селищної ради VI скликання 
№256-10-УІ від 30.12.2011 року з 01 березня 2012 року. Власником 
підприємства є територіальна громада селища, в особі Бородянської 
селищної ради, і у своїй діяльності підприємство керується 
Статутом підприємства, рішеннями органів місцевого 
самоврядування та чинним законодавством України.

За 9 місяців 2016 року в результаті господарської діяльності 
підприємством нараховано доходів від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) на суму 3894.0 тис. грн., а саме:

- експлуатація житлового фонду -2557,7 тис. грн.;
- благоустрій селища - 431,9 тис. грн.;
- капітальні роботи - 484,8 тис. грн.;
- інші внутрігосподарські доходи - 419,6 тис. грн..

(вивезення сміття і транспортні послуги).

Витрати за даний період становлять - 3867.0 тис. грн.
- матеріальні витрати -  1292.9 тис. грн.;
- електроенергія - 462.1 тис.грн.;
- витрати на оплату праці -  1553.0 тис. грн.;
- єдиний соціальний внесок -  338.0 тис. грн.;
- амортизація -  32,0 тис. грн.;
- інші витрати -  189,0 ти. грн.
- ( пеня по ПДФО, послуги інтернет, % банку, 30% - орендної 

плати, обслуговування та оновлення програмного 
забезпечення, % банку, газети та журнали.)

Фактична сума за електричну енергію, яка виставлена 
Бородянським РП за 9 місяців 2016 року комунальному 
підприємству:
_____________________________________________________ грн.

База 
Г агаріна 
1-А

База
пров.
Банний

житловий
фонд

гуртожитки Всього

січень 2632 253 60600 9365 72850
лютий 1985 221 62816 10510 75532
березень 1876 43 40150 9621 51690
квітень 1705 8480 9148 19333
травень 1621 75869 7804 85294



червень 1129 48094 4536 53759
липень 766 23504 3728 27998
серпень 971 477 4508 5956
вересень 987 63270 5439 69696
Всього: 13672 517 383260 64659 462108

Перелік робіт з капітального ремонту:

- вуличне освітлення -  156.3 тис. грн.;
- ремонт електропостачання будинку Паркова 1 -  86.6 тис. грн.;
- ремонт електропостачання будинку Леніна 324 -  25.7 тис. грн.;
- ремонт електропостачання будинку Леніна 371 -75.8 тис. грн.;
- встановлення дорожніх знаків -  16.5 тис. грн.;
- будівництво громадської вбиральні на кладовищі -  83.5 тис. 

грн.;
- фарбування бордюр -  40.4 тис. грн.;

Всього профінансовано капітальних робіт на загальну суму -
484,8 тис. грн..

Основним предметом діяльності комунального підприємства 
є експлуатація житлового фонду -  задоволення потреб громадян 
всіма видами житлово-комунальних послуг.

На обслуговуванні КП БСР «Бородянське УЖКГ» 
знаходиться 58 багатоквартирних будинків, з них:

9 - т и  поверхові - 19 шт.;
5 - т и  поверхові - 10 шт.;
до 5 -  ти поверхів - 26 шт.;
2-х поверхові гуртожитки - 3 шт.

Загальна площа всіх будинків становить 132,1 тис. м2. Із даної 
площі в комунальній власності знаходиться 6,7 тис. м2 - це 5,1 
відсоток від загальної площі всіх будинків, а в приватній 125,4 тис. 
м2.; Зареєстровано квартиронаймачів - 6640 осіб.

За 9 місяців 2016 року підприємством від експлуатації 
житлового фонду нараховано доходів на загальну суму (без ПДВ) -
2419.2.0 тис. грн., а фактично сплачено -  1439.8 тис. грн.. 
а саме:

Статі доходів нараховано сплачено
квартирна плата (експлуатаційні витрати) 2419.2 2088.6



- безпосередньо від населення:
- субсидії:
- відшкодування пільг:

1791.0 
357.2
271.0

1449.9
367.9 
270.8

експлуатаційні витрати з власників ( орендарів 
нежитлових приміщень) 58.0 59.7
відшкодування електропостачапьної організації 
за обслуговування внутрішньо будинкових 
мереж 38.1 40.1
послуги сервітуту (надання послуг інтернету 
по житловим будинкам -  ТОВ «Пролінк», 
фірма «РЕМЕДІУМ» 9.0 8.5
орендна плата -  від здачі в оренду нежитлових 
приміщень (70% - залишається в розпорядженні 
підприємства, а 30% - перераховується до 
бюджету селищної ради) 33.4 30.1
Всього: 2557.7 2227.0

Як видно із наведеної вище таблиці підприємство тільки за 
шість місяців 2016 року недоотримало коштів в сумі 330,7 тис. гри..

фонду за даний період
2438.2 тис. гри. 100%

Витрати від експлуатації житлового
становлять -
а саме:
- заробітна плата всіх працівників 

житлового фонду -
- відрахування на соціальні заходи -
- вивезення побутових відходів -
- електроенергія для ліфтів і освітлення 

сходових клітин -
- матеріальні витрати -
- інші витрати (адмін. витрати, довідки, 
книжечки, об’яви в газеті, % банку) -

В результаті неповної і 
квартиронаймачами послуг підприємство отримало збитків на 
загальну суму 211,2 тис. грн. (2227,0 тис. грн. -  2438,2 тис. грн.)

872,1 тис. грн. 35.8%
195,4 тис. грн. 8.0%
440.3 тис. грн. 18,1%

383.3 тис. грн. 15.7%
134.6 тис. грн. 5,5%

412,5 тис. грн. 16,9%

несвоєчасної оплати

Динаміка оплати квартирної плати в 2016 році в %
Всього Населення безпосередньо

січень 2016 61,4% 83,0%
лютий 69,5% 92,4%
березень 125,2% 99,2%
квітень 89,8% 83,7%
травень 81,2% 72,9%



червень 87,9% 92,1%
липень 88.5% 87.3%
серпень 90.8% 86.2%
вересень 91.0% 81.1%
всього 86,7% 85,8%

Загальна сума заборгованості квартиронаймачів за надані
житлово-комунальні послуги станом на 01.07.2016 року становить
1791,3 тис. гри..

Фактичний тариф з ПДВ за 9 місяців 2016 року становить 2,48 
грн. (плановий тариф з 01.05.2016 року з ПДВ становить 2,56 грн.).

За даний період на опорний пункт надійшло від мешканців 
1434 шт. заявок, з них - аварійних - 344 шт.

Комунальне підприємство займається вивезенням сміття від 
житлових будинків і підприємств селища. За 9 місяців 2016 року 
фактично вивезено побутового сміття -  11,5 тис. м3.

Середноьооблікова чисельність штатних працівників за даний 
період по підприємству становить -  61 особа., а середня місячна 
заробітна плата -  2699 грн.
Кредиторська заборгованість по підприємству становить: тис, грн.

станом на 01.01.2016 станом на 01.10.2016
заробітна плата 289,7 192,0
електроенергія 193,3 64,8
ПДВ 928,7 1179,5

Директор (підпис) Ю.В.Патока
Гол. бухгалтер (підпис) Н.О.Климова
Економіст (підпис) В.П. Севрук



Додаток І
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку І "ЗеняпііИІ вимоги до фінансової звітності"

Дні а (рік. місяць, число)
Підирисмстію Комунальне н ідн рн см сіво Ьо радянської селищ ної ряди "Ьородямське управління м\ С ДРП ОУ  

ж итлово-комунального господарства"___________________________________________________________
Територія КИЇВСЬКА за К О АТУУ
Організаційно-правова форма господарю вання Комунальне підприємство_____________________________________________ па КОІІФ Г
Вид економічної діяльнос п Збирання безпечних відходів за ІСВїїД
("средня кількість працівників 1 49______________________________________________________________________________________________
Адреса, телефон 1 агарі на, буд. 1 А. смт. НОРОДЯНКА. БОРОДЯНСЬКИИ РАЙОН. КИЇВСЬКА обл.. 07800 56822
Одиниця виміру: тис. грн. б е ї десяткового знака (окрім  розділу IV ^віту про ф інансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№ 2). ф о т о н і  показники якого наводяться в іривпях з копійками)
Складено (зробити позначку ’V ' у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку \
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс ( ін іг про фінансовий стан) 
па ЗО вересни 201 (і р.

Ф орма Луї Код за ДІСУД| 1801001

\  К 1 11 »і
Ко; і 

рядка
ТІя початок* 

звітного періоду
Па кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 -

первісна вартість 1001 27 16

накопичена амортизація 1002 27 16

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -
Основні засоби 1010 63 772 62 323

первісна нарііеть 101 1 304 607 301 787

знос 1012 240 835 239 464

Інвес і ицій па нерухомість 1015 -

Первісна варіте і ь інвес тиційної перухомосіі 1016 • -

Знос інвестиційної нерухомості 1017 -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -

Первісна вартість довгострюкових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі
інших нідлрисмсів 1030 - -
інші фінансові інвесіиції 1035 - -

Д овіоеірокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові акіиви 1045 - -
Г  удвіл 1050 -
В ідсф очеп і аквізиційні ниіраіи 1060 - -
Залиш ок кош іів  у централізованих сф ахови х  резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні актини 1090 -
Усього за розділом 1 1095 63 772 62  3 2 3

П. Оборотні активи
Запаси 1100 92 17
Виробничі запаси 1101 92 17
Незавершене виробництво 1102 -
Готова продукція 1 103 - -
Товари 1104 /
Поточні біолоіічпі активи 1 1 10 - -
Депозити перестрахування 1115 - ■
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію , товари, роботи, послуги 1125 1 477 1 874
Дебіторська заборгованість іарозрахунками:

за виданими авансами 1130 - -
з бю дж ею м 1 135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебі горська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська таборі ован іеіь 1155 - -
Поточні фінансові інвестиції 1 160 - -
1 рош і та їх еквівален і и 1165 13 9
1 отівка 1166 -
Рахунки в банках 1167 13 9
Витрати майбутніх періодів 1 170 1
Частка перееіраховика у страхових резернах 11 80 -

V т о м у  числі в: 1 181 - -
резервах довгострокових зобов'язані. 1 ■ ч.

резервах збитків або резервах належних виплат 1 182 - *

КОДИ
2016 |То Тої

38029251

3221055100
Г50



резервах пезароблепих премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 -
Усього за розділом 11 1195 1 584 1 901

ГП. Необоротні активи, утримувані дли п р одаж у тя і руїні вибуття 1200
Калане 1300 65 356 64 224

Пасив Код
рядка

На початок  
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
1. Класні пі капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 250 168 250 168
Внески до незаросетрованого статутного капіталу 1401 -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Кмісійний дохід 141 1

Накопичені курсові річниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 -
Нерозподілений прибуток (мсішкри і ий зби ю к) 1420 (208) (181)
Неоплачений капітал 1425 ( - ) < ■ )
Вилучений капітал 1430 ( 186 191 ) ( 187 629 )

Інші резерви 1435 - 1 -
Усього за розділом І 1 495 63 769 62 358

U. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1 500 - -
Пенсійні зобов'язання 1505 -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Ц ільове фінансування 1525 - 1
Ьлагодійна допомога 1526 -
Страхові резерви 1530 - -
v гому числі:
резерв до в і осірокових зобов 'язань

1531 .

резерв зби і'ків або резерв належних виплат • 1532 - -
резерв позароблених премій 1 533 - -
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні кон іракти 1535 -
І Іризовий фонд 1 540 -
Резерв на виплату джск-поїл 1 545 - -
У сього за розділом ТТ 1595 -

III. Поточні зобов'язанні! і забезпечення
Коро і косі роков і кредити банків 1600 - -
Векселі r и да ні 1605 - -
Поточна кредиторська заборі ованіеть за: 

дові осіроковими зобов'язаннями 1610 _ .

товари, робо їй. послуги 1615 221 73
розрахунками з бюджетом 1620 983 1 225
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 46 30

розрахунками з оплати праці 1630 289 192
Поточна кредиторська заборгованій']ь за одержаними авансами 1635 - -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

1 Іоточні забезпечення 1660 -
і

Доходи майбутніх періодів 1665 - 287
Відстрочені комісійні доходи від нерееірахоиикіїі 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 48 59

Усього за розділом 11І 1695 1 587 1 866
IV. ІобоїГн інш ій, нов'и іаїн  і необоротними акіннам н, 

утримуваними дли продажу, та групами виблі ія
1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійної о фонду 1800

Баланс 1900 65 356 64 224



Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Комунальне підприємство Бородінськоїселищ ної ради за СДРІК.)У

"Бородінське управління житлово-комунального господарства"
(найменування)

коди
2016 І 10 І 01 

38029251

Звіт про фінансові р еіу .н .іа і її (Звії про сукупний дохід) 
іа 9 Місяців 2016 р.

Форма N2 К одзаД К У Д  1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
ридка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації прод> кції (товарів, робіт, пос.п г) 2000 3 004 1 895
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

премії підписані, валова сума 2011 - -

премії, передані у  перестрахування 2012 - -

зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -

зміна частки перестраховиків у  резерві незароблених премій 2014 - -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 2 501 ) ( 1 584 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

приб> гок 2090 503 311
збиток 2095 ( - ) ( - )

Дохід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових 
зобов 'язаиь •

2105 - -

ДохіО (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
зміна інших страхових резервів, валова сума 21II - -

зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 890 549
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою варт істю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 - -

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 448 ) ( 302 )

Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 91« ) ( 578 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181
/

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 * -

Фінансоїшіі результат під операційної Діяльності:
прибуток 2190 27 .
збиток 2195 ( - ) ( 20 )

Доход від участі в капіталі 2200 - -

Інші фінансові доходи 2220 - -

Інші доходи 2240 - -

у тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2241 "

Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - . ) )
Інші витрати 2270 - ) )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 22 75 1 М -



Продовження додатка 2

Фінансовим результат до «податкувашій: 
прибуток 2290 27 _

збиток 2295 ( -  ) ( 20 )
Витрати (дохід) з податк\ на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток ) від п р и п и н ен ої ДІЯЛЬНОСТІ після  
оподаткування

2305 - -

Чистіш фінансовий результат: 
прибуток 2350 27 .

збиток 2355 ( - ) ( 20 )

11. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (% цінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 27 (20)

•
111. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 1 755 962
Витрати на оплату праці 2505 1 533 717
Відрах\вання на соціальні заходи 25 10 338 519
Амортизація 2515 32 27
Інші операційні витрати 2520 57 1 137
Разом 2550 3 715 3 362

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПР 4БУТКОВОСІ1 АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний ' 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на о д н у  проста акцію 2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
о д н у  прост\ акцію 2615 . _

Дивіденди на одн\ просіл акцію 2650 - -

Керівник П а ю к а  Ю р ій  В ал ер ій о н и ч  .

1 о.юо 1111 іц/жщ К л и м о н а  П ал ія  О л ек с а н л р ів н а

їй 1 щ /
Юб

■Ч
. 1



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩ НА РАДА  
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШ ЕННЯ

■ ■ •  "Ж" Л  • •  •  • • •  ■ 1 • •  • •Про звіт директора Комунальної організації Бородянської селищної ради 
«Регіон-Бородянка» про проведену роботу за 9 місяців 2016 року

Заслухавши звіт директора Комунальної організації Бородянської 
селищної ради «Регіон - Бородянка» про проведену роботу за 9 місяців 2016 
року, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Звіт директора Комунальної організації Бородянської селищної ради 
«Регіон - Бородянка» про проведену роботу за 9 місяців 2016 року взяти 
до відома.

2. Роботу, проведену директором Комунальної організації Бородянської 
селищної ради «Регіон - Бородянка» за 9 місяців 2016 року, вважати

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка 
29.11.2016 р.
№ -17-УІІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО:
___________________Сахарук О.В. (голова Бородянської селищної ради).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО:
__________________Баскакова Т.П. (секретар Бородянської селищної ради).

ЗВІТ директора Комунальної організації 
Бородянської селищної ради «Регіон - Бородянка» 

Матвієнка О.М. станом на 22.11.2016 року до 
Бородянської селищної ради не поданий



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩ НА РАДА  
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року.

РІШ ЕННЯ

Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО- 
ВИРОБНИЧА ФІРМА «КОМТЕКС» дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років, площею 0,3779 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, по 

вул. Заводська, 21 в смт. Бородянка на території Бородянської
селищної ради

Розглянувши лист Товариства з обмеженою відповідальністю 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «КОМТЕКС», ідентифікаційний код 
юридичної особи 34779647, яке зареєстроване за адресою: вул. Заводська, 21 
в смт Бородянка про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років площею 0,3779 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості, по вул. Заводська, 21 в смт. Бородянка на території 
Бородянської селищної ради в зв’язку з купівлею об’єкта нерухомого майна -  
виробничого приміщення, вивчивши надані документи, керуючись ст. 12, 92 
Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
Товариству з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 
ФІРМА «КОМТЕКС», загальною площею 0,3779 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, по вул. 
Заводська, 21 на території Бородянської селищної ради Бородянського 
району Київської області.



2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл 
(ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера- 
землевпорядника, у строк, що обумовлюється угодою сторін.

3. Після відповідного погодження документації із землеустрою та 
проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект 
землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії Бородянської 
селищної ради.

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду не дає право на її використання до встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує 
право власності на земельну ділянку.

5. Термін дії рішення 1 (один) рік.

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№  -17-У ІІ

П РО Е К Т РІШ Е Н Н Я  П О ГО ДЖ ЕН О : ___________________  К амінський О .М . (голова
постійної комісії Бородянської селищної ради з регулювання земельних відносин).

П РО ЕК Т РІШ ЕН Н Я  П ІД ГО ТО ВЛ Е Н О :__________________С ичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩ НА РАДА  
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року.

РІШ ЕННЯ

Про надання Публічному акціонерному товариству «БОРЕКС» дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років площею 2,1089 га для 
розміщення та експлуатації основних. підсобних і допоміжних будівель, 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

в смт. Бородянка Бородянського району Київської області

Розглянувши лист публічного акціонерного товариства «БОРЕКС», код 
ЄДРПОУ 05764593, яке зареєстроване по вул. Індустріальна, 2 в смт 
Бородянка, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
площею 2,1089 га в смт. Бородянка Бородянського району Київської області, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з регулювання земельних 
відносин, керуючись ст. 12, 92 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бородянська 
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
публічному акціонерному товариству «БОРЕКС» загальною площею 
2,1089 га для розміщення та експлуатації основних. підсобних і 
допоміжних будівель, споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості в смт. Бородянка на території Бородянської селищної 
ради Бородянського району Київської області.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл 
(ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера- 
землевпорядника, у строк, що обумовлюється угодою сторін.

3. Після відповідного погодження документації із землеустрою та 
проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект



землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії Бородянської 
селищної ради.

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду не дає право на її використання до встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує 
право власності на земельну ділянку.

5. Термін дії рішення до 01.01.2017 року.

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка
27.10.2015 
№ ___-16-УІІ

П РО Е К Т РІШ Е Н Н Я  П О ГО ДЖ ЕН О : ___________________  К амінський О .М . (голова
постійної комісії Бородянської селищної ради з регулювання земельних відносин).

П РО ЕК Т РІШ ЕН Н Я  П ІД ГО ТО ВЛ Е Н О :__________________С ичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року.

РІШ ЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення Київській 
регіональній спілці споживчої кооперації земельної ділянки в оренду 

терміном на 5 (п’ять) років площею 0,2317 га для будівництва та 
обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування по вул. Центральна, 339 в смт. Бородянка на 
території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської

області

Розглянувши лист Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Холенд» про затвердження проекту землеустрою щодо відведення Київській 
регіональній спілці споживчої кооперації (ідентифікаційний код юридичної 
особи 31924756), зареєстрованої в м. Києві по вул. Патріса Лумумби, 21, 
земельної ділянки в оренду терміном на 5 (п’ять) років площею 0,2317 га для 
будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування по вул. Центральна, 339 в смт. Бородянка 
на території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської 
області, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
виготовлений ТОВ «Холенд», враховуючи рішення тридцять сьомої сесії 
Бородянської селищної ради шостого скликання №824-37-УІ від 27.03.2014 
року «Про надання дозволу Київській регіональній спілці споживчої 
кооперації на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду по вул. Леніна, 339 в смт. Бородянка під об’єктом 
нерухомого майна», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
регулювання земельних відносин, керуючись ст. 12, 81, 116, 118, 121, 186 
Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду терміном на 5 (п’ять) років Київській регіональній спілці 
споживчої кооперації площею 0,2317 га для будівництва та 
обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів



громадського харчування по вул. Центральна, 339 в смт. Бородянка на 
території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської 
області.

2. Передати Київській регіональній спілці споживчої кооперації в оренду 
терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку (кадастровий номер 
земельної ділянки 3221055100:01:001:0117) площею 0,2317 га для 
будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування по вул. Центральна, 339 в смт. 
Бородянка на території Бородянської селищної ради Бородянського 
району Київської області.

3. Київській регіональній спілці споживчої кооперації укласти договір 
оренди земельної ділянки площею 0,2317 га терміном на 5 (п’ять) років 
для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів громадського харчування по вул. 
Центральна, 339 в смт. Бородянка на території Бородянської селищної 
ради Бородянського району Київської області, згідно з чинним 
законодавством.

4. Встановити Київській регіональній спілці споживчої кооперації 
процентне співвідношення орендної плати від нормативно-грошової 
оцінки земель на земельну ділянку площею 0,2317 га, по вул. 
Центральна, 339 в смт. Бородянка -  12%.

5. Київській регіональній спілці споживчої кооперації:
- використовувати вищезазначену земельну ділянку з дотриманням 

обов’язків землекористувача згідно ст. 91 Земельного кодексу 
України та ст. 35 Закону України «Про охорону земель»;

- утримувати прилеглу територію в належному стані та виконувати 
благоустрій ділянки.

6. Управлінню Держгеокадастру у Бородянському районі Київської 
області внести зміни в земельно-облікову документацію.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з регулювання земельних відносин.

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№ -17-УН

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: _________________ Камінський О.М. (голова постійної
комісії Бородянської селищної ради з регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО:_________
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).

Сичевська Т.Н. (спеціаліст-



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року.

РІШ ЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду Київській обласній спілці споживчих 

товариств ОБСПОЖ ИВСПІЛКА площею 1,7920 га для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства по вулиці Вокзальна, 4 в смт Бородянка на території 
Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області

Розглянувши лист Київської обласної спілки споживчих товариств 
ОБЛСПОЖИВСПІЛКА про надання дозволу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки загальною площею 
2,57 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства по вул. Вокзальна, 4 в смт Бородянка 
Бородянського району Київської області згідно до Класифікації видів 
цільового призначення земель, затвердженої Наказом Державного комітету 
земельних ресурсів від 02.07.2010 року №548, враховуючи кадастровий план, 
виготовлений ТОВ «КОМПАНІЯ МОНОЛІТ ПЛЮС» та рекомендації 
постійної комісії з регулювання земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 
120, 125, 126 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду терміном на 5 (п’ять) років Київській обласній 
спілці споживчих товариств ОБСПОЖИВСПІЛКА площею 1,7920 га для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту 
та дорожнього господарства по вулиці Вокзальна, 4 в смт. Бородянка на 
території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської 
області.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл



(ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого інженера- 
землевпорядника, у строк, що обумовлюється угодою сторін.

3. Після відповідного погодження документації із землеустрою та 
проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект 
землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії Бородянської 
селищної ради.

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду не дає право на її використання до встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, який посвідчує 
право власності на земельну ділянку.

5. Термін дії рішення 1 (один) рік.
6. Рішення п’ятдесят четвертої сесії Бородянської селищної ради шостого 

скликання №2093-54-УІ від 03.09.2015 року «Про внесення змін в рішення 
двадцять четвертої сесії Бородянської селищної ради шостого скликання 
№558-24-УІ від 28.02.2013 року «Про надання Київській обласній спілці 
споживчих товариств ОБЛСПОЖИВСПІЛКА дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 
загальною площею 2,57 га для обслуговування цілісного майнового 
комплексу автотранспортного підприємства по вул. Вокзальна, 4 в смт. 
Бородянка Бородянського району Київської області» в частині визначення 
цільового призначення земельної ділянки» вважати таким, що втратило 
чинність.

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№ -17-УН

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: _________________ Камінський О.М. (голова постійної
комісії Бородянської селищної ради з регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО:__________
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).

Сичевська Т.Н. (спеціаліст-



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року.

РІШЕННЯ

Про затвердження звіту №63-Б від 20.10.2016 року про експертну 
грошову оцінку земельної ділянки, загальною площею 0,2070 га, що 

перебуває у користуванні (на умовах оренди) у фізичної особи - 
підприємця Каташинського Олександра Васильовича, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови по провулку 
Банному, 2-а в смт Бородянка Бородянського району Київської області

та її продаж

Розглянувши лист суб’єкта оціночної діяльності фізичної особи- 
підприємця Ізергіної Оксани Дмитрівни щодо затвердження звіту № 63-Б від 
20.10.2016 року про експертну грошову оцінку земельної ділянки, загальною 
площею 0,2070 га по провулку Банному, 2-а в смт. Бородянка Бородянського 
району Київської області, що перебуває у користуванні (на умовах оренди) у 
фізичної особи-підприємця Каташинського Олександра Васильовича, для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, договір 
оренди земельної ділянки №178/12 від 30.04.2012 року, зареєстрований в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та 
їх обтяжень 06.09.2013 року, номер запису про інше речове право: 2392064, 
звіт № 63-Б від 20.10.2016 року про експертну грошову оцінку вищевказаної 
земельної ділянки, рецензію суб’єкта оціночної діяльності Товарна біржа 
«Універсальна» від 10-14 листопада 2016 року на звіт про незалежну оцінку 
ринкової вартості земельної ділянки, для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови за адресою: Бородянський район смт. 
Бородянка, провулок Банний, земельна ділянка 2-а (кадастровий номер 
3221055100:01:001:0248), керуючись ст. ст.12, 127, 128, п. 2 ст. 134 
Земельного Кодексу України, ст. 25, п. 34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт № 63-Б від 20.10.2016 року про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки (кадастровий номер І,



загальною площею 0,2070 га, для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови, що знаходиться по провулку Банному, 2-а 
смт Бородянка, Бородянського району Київської області, що належить на 
праві власності територіальній громаді смт. Бородянка, в особі 
Бородянської селищної ради, та перебуває у користуванні (на умовах 
оренди) у фізичної особи-підприємця Каташинського Олександра 
Васильовича, оціночною вартістю: 469 827,90 гривень (чотириста 
шістдесят дев’ять тисяч вісімсот двадцять сім гривень 90 копійок), 
що у розрахунку на 1 квадратний метр становить 226,97 гривень (двісті 
двадцять шість гривень 97 копійок).

2. Продати фізичній особі-підприємцю Каташинському Олександру 
Васильович земельну ділянку (кадастровий номер

), загальною площею 0,2070 га, для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови на території 
Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області, за 
адресою: смт Бородянка, провулок Банний, 2-А, - за ціною 470 000,00 
гривень (чотириста сімдесят тисяч гривень 00 копійок), враховуючи 
авансовий платіж 32 249,34 грн. (тридцять дві тисячі двісті сорок 
дев’ять гривень 34 копійки), що сплачено.

3. Доручити Бородянському селищному голові укласти договір купівлі- 
продажу вищезазначеної земельної ділянки в порядку, передбаченому 
чинним законодавством України, після сплати ФОП Каташинським 
Олександром Васильовичем боргу по орендній платі, згідно договору 
оренди землі № 178/12 від 30.04.2012 року, що станом на 01.11.2016 року 
становить 41287,12 грн. (сорок одна тисяча двісті вісімдесят сім 
гривень 12 копійок).

4. Фізичній особі-підприємцю Каташинському Олександру Васильовичу 
використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, утримувати 
прилеглу територію в належному стані та виконувати благоустрій 
земельної ділянки.

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 
№ ___-17-УІІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: _______________  Камінський О.М. (голова
постійної комісії Бородянської селищної ради з регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________Ш евченко Н.О. (спеціаліст 1
категорії з юридичних питань Бородянської селищної ради)



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року.

РІШЕННЯ

Про виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
площею 0,0038 га, для будівництва та обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування в смт. Бородянка по вулиці Центральна 
(раніше Леніна), 359-6, що перебуває в оренді гр. Зінов’євої Любові

Миколаївни, для її продажу.

Розглянувши заяву гр. Зінов’євої Любові Миколаївни, яка проживає по
і, ідентифікаційний код 

, про надання згоди на продаж земельної ділянки площею 0,0038 
га для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового 
обслуговування в смт Бородянка по вулиці Центральна (раніше Леніна), 359- 
б, (кадастровий номер ), що перебуває у неї в оренді,
відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 127, 128, п. 2 ст. 134 Земельного 
Кодексу України, Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності в сфері оцінки земель, враховуючи рекомендації постійної комісії 
Бородянської селищної ради з регулювання земельних відносин, Бородянська 
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду гр. Зінов’євій Любові Миколаївні на продаж земельної 
ділянки площею 0,0038 га для будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування в смт Бородянка по вулиці 
Центральна (раніше Леніна), 359-6, що перебуває у неї в оренді.

2. Доручити виконавчому органу Бородянської селищної ради 
організувати та провести конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності в сфері оцінки земель для визначення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки площею 0,0038 га, для будівництва та 
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування в смт 
Бородянка по вулиці Центральна (раніше Леніна), 359-6, що перебуває 
в оренді Зінов’євої Любові Миколаївни, для її продажу.



3. Доручити селищному голові укласти з гр. Зінов’євою Любов’ю 
Миколаївною договір про оплату авансового внеску для фінансування 
робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в 
розмірі 20 відсотків вартості земельної ділянки, що складає 4 316,87 
грн., визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки 
(проведеної в 2011 році, станом на 16.02.2016 року) у сумі - 21 584,38 
гривень.

4. Виконавчому органу Бородянської селищної ради інформацію про 
проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері 
оцінки земель для визначення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки розмістити в районних ЗМІ та на офіційному веб-сайті 
Бородянської селищної ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
Бородянської селищної ради з регулювання земельних відносин.

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 
№ ___-17-VII

П РО Е К Т РІШ Е Н Н Я  П О ГО ДЖ ЕН О : ___________________  К амінський О .М . (голова
постійної комісії Бородянської селищної ради з регулювання земельних відносин).

П РО ЕК Т РІШ Е Н Н Я  П ІД ГО ТО ВЛ Е Н О __________________Ш евченко Н .О . (спеціаліст 1
категорії з юридичних питань Бородянської селищної ради)



ПРОЕКТ

Б О РО Д Я Н С Ь К А  С Е Л И Щ Н А  РА ДА  
Б О РО Д Я Н С Ь К О Г О  РА Й О Н У  

К И ЇВ С Ь К О Ї О БЛ А С ТІ

С ім надцята сесія сьомого скликання  
29 листопада 2016 року.

РІШ Е Н Н Я

П ро надання згоди Т овариству з обмеж еною  відповідальністю  «С пеціалізований  
футбольний ком плекс «Б О РЕ К С » на поділ зем ельної ділянки площ ею  5,6527 га, для  

будівництва та обслуговування об’єктів ф ізичної культури і спорту по провулку
Ж иліна, 1 в смт. Б ородянка

Розглянувши лист Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізований 
футбольний комплекс «БОРЕКС», який зареєстрований в смт Бородянка по провулку 
Жиліна, 1 (ідентифікаційний код 31646748) про надання згоди на поділ земельної ділянки 
площею 5,6527 га (кадастровий номер 3221055100:01:003:0088) по провулку Жиліна, 1 в 
смт. Бородянка, зважаючи на необхідність виготовлення технічної документації щодо 
поділу земельної ділянки, вивчивши надані документи, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин Бородянської селищної ради, 
керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бородянська селищна рада ВИ РІШ И Л А :

1. Надати згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «Спеціалізований 
футбольний комплекс «БОРЕКС» на поділ земельної ділянки площею 5,6527 га 
(кадастровий номер 3221055100:01:003:0088) по провулку Жиліна, 1 в смт. 
Бородянка на дві окремі земельні ділянки площею 3,1213 га та 2,5322 га (згідно 
схеми поділу).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спеціалізований футбольний комплекс 
«БОРЕКС»» виготовити технічну документацію щ одо поділу земельної ділянки та 
провести державну реєстрацію новоутворених земельних ділянок.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з регулювання 
земельних відносин Бородянської селищної ради.

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 
№ ___-17-VII

П РО Е К Т РІШ Е Н Н Я  П О ГО ДЖ ЕН О : ___________________  К амінський О .М . (голова
постійної комісії Бородянської селищної ради з регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________Ш евченко Н.О. (спеціаліст 1
категорії з юридичних питань Бородянської селищної ради)



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року.

РІШЕННЯ

Про внесення змін до договору оренди землі №114/08 від 25 грудня 2007 року в 
зв’язку із впорядкуванням адресного номера

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Недашківського Федора 
Васильовича, який зареєстрований
(ідентифікаційний код ; ) про внесення змін до договору оренди землі
№114/08 від 25 грудня 2007 року в зв’язку із впорядкуванням адресного номера, 
вивчивши надані документи, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі»,Бородянська 
селищна рад ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пп. 1.1. п. 1 до договору оренди землі №114/08 від 25 грудня 
2007 року, в зв’язку із впорядкуванням адресного номера та читати: 
«Орендодавець рішенням дев’ятої сесії п’ятого скликання від 08 лютого 
2007 року надає, а Орендар приймає в строкове платне користування 
земельну ділянку для комерційної діяльності (будівництво та 
обслуговування майстерні по ремонту побутової техніки) в смт. Бородянка 
вул. Паркова, 3-б.

2. Укласти додаткову угоду до вищезазначеного договору оренди землі.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Бородянської селищної ради з регулювання земельних відносин.

Селищний голова (підпис) О.В. Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 
№ ___-17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ________________  Камінський О.М. (голова
постійної комісії Бородянської селищної ради з регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________Ш евченко Н.О. (спеціаліст 1
категорії з юридичних питань Бородянської селищної ради)



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Іченець Зінаїді Антонівні загальною площею 0,10 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. Бородянка по вул. Грушевського, 
1 на території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Черненко В.В. про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іченець Зінаїді Антонівні, 
ідентифікаційний код , яка проживає по ,,
площею 0,10 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Грушевського, 1 в смт Бородянка на території Бородянської селищної ради 
Бородянського району Київської області, виготовлений ФОП Черненко В.В., враховуючи 
рекомендації постійної комісії з регулювання земельних відносин, керуючись ст. 12, 81, 116, 118, 
121, 186 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 
Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Іченець Зінаїді Антонівні площею 0,10 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в смт Бородянка по вул. Грушевського, 1 на 
території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області

2 Надати у власність гр. Іченець Зінаїді Антонівні земельну ділянку (кадастровий номер
), загальною площею 0,10 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Бородянка по вул. 
Грушевського, 1 на території Бородянської селищної ради Бородянського району 
Київської області.

3 Гр. Іченець Зінаїді Антонівні приступити до використання земельної ділянки після 
встановлення її меж в натурі (на місцевості) та здійснення державної реєстрації права 
приватної власності у Державному реєстрі речових прав.

4 Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням вимог 
статтей 91, 103 Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р. 
№ — 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
від 29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Керницькому Анатолію Григоровичу загальною площею 0,1000га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. Бородянка по 
вул. Коцюбинського, 7 на території Бородянської селищної ради Бородянського району

Київської області

Розглянувши заяву гр. Керницького Анатолія Григоровича, ідентифікаційний код 
, який проживає г про затвердження

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Коцюбинського, 7 в смт. Бородянка на території Бородянської селищної ради Бородянського 
району Київської області, виготовлений ФОП Завалідров С.К., враховуючи рекомендації постійної 
комісії з регулювання земельних відносин, керуючись ст. 12, 81, 116, 118, 121, 186 Земельного 
кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Бородянська 
селищна рада ВИРІШИЛА

1 Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Керницькому Анатолію Григоровичу площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Бородянка по вул. 
Коцюбинського, 7 на території Бородянської селищної ради Бородянського району 
Київської області

2 Надати у власність гр. Керницькому Анатолію Григоровичу земельну ділянку 
(кадастровий номер ), загальною площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. 
Бородянка по вул. Коцюбинського, 7 на території Бородянської селищної ради 
Бородянського району Київської області.

3 Гр. Керницькому Анатолію Григоровичу приступити до використання земельної ділянки 
після встановлення її меж в натурі (на місцевості) та здійснення державної реєстрації права 
приватної власності у Державному реєстрі речових прав.

4 Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням вимог статей 
91, 103 Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО________________  Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
від 29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Бодякову Василю Васильовичу загальною площею 0,1100 га для 

ведення особистого селянського господарства по вул. Нова в смт Бородянка на 
території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області

Розглянувши клопотання ТОВ « Холенд» про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Бодякову Василю Васильовичу, ідентифікаційний код 

і, який проживає по ’ ’ ~ ~ ”  ” площею 0,1100 га
для ведення особистого селянського господарства по вул. Нова в смт. Бородянка на території 
Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області, виготовлений ТОВ 
«Холенд», враховуючи рекомендації постійної комісії з регулювання земельних відносин, 
керуючись ст. 12, 81, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Бодякову Василю Васильовичу площею 0,1100 га для ведення особистого 
селянського господарства по вул. Нова в смт. Бородянка на території Бородянської 
селищної ради Бородянського району Київської області

2. Надати у власність гр. Бодякову Василю Васильовичу земельну ділянку 
(кадастровий номер 1), загальною площею 0,1100 га для 
ведення особистого селянського господарства по вул. Нова в смт. Бородянка на 
території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області.

3. Гр. Бодякову Василю Васильовичу приступити до використання земельної ділянки 
після встановлення її меж в натурі (на місцевості) та здійснення державної 
реєстрації права приватної власності у Державному реєстрі речових прав.

4. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 
вимог статтей 91, 103 Земельного кодексу України та інших нормативно-правових 
актів.

Селищний голова О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПОГОДЖЕНО: _____________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).
ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т Й  (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
від 29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Зарицькій Тетяні Михайлівні загальною площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Центральна, гараж №19 в смт Бородянка на території Бородянської 
селищної ради Бородянського району Київської області

Розглянувши заяву гр. Зарицької Тетяни Михайлівни ідентифікаційний код ., яка
проживає по , про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0024 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Центральна, гараж №19 в смт Бородянка на території Бородянської 
селищної ради Бородянського району Київської області, виготовлений ТОВ «Холенд» враховуючи 
рекомендації постійної комісії з регулювання земельних відносин, керуючись ст. 12, 81, 116, 118, 
121, 186 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 
Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Зарицькій Тетяні Михайлівні площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по 
вул. Центральна, гараж №19 смт Бородянка на території Бородянської селищної ради 
Бородянського району Київської області

2. Надати у власність гр. Зарицькій Тетяні Михайлівні земельну ділянку (кадастровий номер
), загальною площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Центральна, гараж №19 в смт Бородянка на території Бородянської 
селищної ради Бородянського району Київської області.

3. Гр. Зарицькій Тетяні Михайлівні приступити до використання земельної ділянки після 
встановлення її меж в натурі (на місцевості) та здійснення державної реєстрації права 
приватної власності у Державному реєстрі речових прав.

4. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням вимог 
статтей 91, 103 Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка 
29Л1.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО:________  _____ Камінський О.М., (голова постійної комісії
з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).

Сичевська Т.Й. (спеціаліст-



і
ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
від 29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Шаленко Поліни Михайлівни загальною площею 0,12 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. Бородянка по вул. Дружби, 40 на 
території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області

Розглянувши заяву гр. Ш аленко Поліни Михайлівни, ідентифікаційний код

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,12 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул. Дружби, 40 в смт. Бородянка на території Бородянської селищної ради Бородянського 
району Київської області, виготовлений ТОВ « Холенд», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з регулювання земельних відносин, керуючись ст. 12, 81, 116, 118, 121, 
186 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Ш аленко Поліни М ихайлівни площею 0,12 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Бородянка по вул. 
Дружби, 40 на території Бородянської селищної ради Бородянського району 
Київської області

2 Надати у власність гр..Ш аленко Поліні Михайлівні земельну ділянку (кадастровий 
номер ), загальною площею 0,12 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. 
Бородянка по вул. Дружби,40 на території Бородянської селищної ради 
Бородянського району Київської області.

3 Гр. Ш аленко Поліні Михайлівні приступити до використання земельної ділянки 
після встановлення її меж в натурі (на місцевості) та здійснення державної 
реєстрації права приватної власності у Державному реєстрі речових прав.

4 Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 
вимог статтей 91, 103 Земельного кодексу України та інших нормативно-правових 
актів.

, яка проживає по , про затвердження проекту

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО:___
з питань регулювання земельних відносин).

Камінський О.М., (голова постійної комісії

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).

Сичевська Т.Й. (спеціаліст-



ПРОЕКТ

щ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
від 29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Дяковській Катерині Володимирівні загальною площею 0,1011 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. Бородянка по 
вул. Європейська, 23 на території Бородянської селищної ради Бородянського району

Київської області

Розглянувши заяву гр. Дяковської Катерини Володимирівни, ідентифікаційний код

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,1011 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Європейська, 23 в 
смт. Бородянка на території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області, 
виготовлений ТОВ « Холенд», враховуючи рекомендації постійної комісії з регулювання 
земельних відносин, керуючись ст. 12, 81, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА

1 Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Дяковській Катерині Володимирівні площею 0,1011 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Бородянка по вул. 
Європейська, 23 на території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської 
області

2 Надати у власність гр. Дяковській Катерині Володимирівні земельну ділянку (кадастровий 
номер ), загальною площею 0,1041 га для будівництва і 
обслуговування житлового оудинку. господарських будівель і споруд в смт. Бородянка по 
вул. Європейська,23 на території Бородянської селищної ради Бородянського району 
Київської області.

3 Гр. Дяковській Катерині Володимирівні приступити до використання земельної ділянки 
після встановлення її меж в натурі (на місцевості) та здійснення державної реєстрації права 
приватної власності у Державному реєстрі речових прав.

4 Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням вимог 
статтей 91, 103 Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

, яка проживає по , про затвердження проекту

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: _____________
комісії з питань регулювання земельних відносин).

Камінський О.М., (голова постійної

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).

Сичевська Т.И. (спеціаліст-



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у спільну часткову власність гр. гр. Литвиненко Надії Іванівни, 

Грищенко Валентини Іванівни, Ханенко Любові Іванівни, Грищенко 
Івана Івановича загальною площею 0,1094 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
смт. Бородянка по вул. Європейська, ЗО на території Бородянської 

селищної ради Бородянського району Київської області

Розглянувши заяву гр. Литвиненко Надії Іванівни, ідентифікаційний 
код ; , яка проживає по і, гр.
Грищенко Валентини Іванівни (ідентифікаційний код ), яка
проживає по , гр. Ханенко Любові Іванівні,
ідентифікаційний код ), яка проживає по

, гр. Грищенка Івана Івановича (ідентифікаційний код 
) який проживає п( про

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
спільну часткову власність площею 0,1094 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Європейська, 23 в смт Бородянка на території Бородянської селищної ради 
Бородянського району Київської області, виготовлений ТОВ «Холенд», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з регулювання земельних 
відносин, керуючись ст. 12, 81, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 
Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
спільну часткову власність згідно часток кожному гр. Литвиненко 
Надії Іванівні -  1/6 частини, гр. Грищенко Валентини Іванівні - 1/6 
частини, гр. Ханенко Любові Іванівні - 1/6 частини, гр. Грищенка Івану 
Івановичу -  1/6 частини загальною площею 0,1094 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
смт. Бородянка по вул. Європейська, ЗО на території Бородянської 
селищної ради Бородянського району Київської області



2 Надати у спільну часткову власність гр. гр. Литвиненко Надії Іванівні -  
1/6 частини, гр. Грищенко Валентини Іванівні - 1/6 частини, гр. 
Ханенко Любові Іванівні - 1/6 частини, гр. Грищенку Івану Івановичу -  
1/6 частини земельну ділянку (кадастровий номер

’>), загальною площею 0,1094 га для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в смт Бородянка по вул. Європейська, ЗО на території Бородянської 
селищної ради Бородянського району Київської області.

3 Гр. гр. Литвиненко Надії Іванівні, Грищенко Валентини Іванівні, 
Ханенко Любові Іванівні, Грищенка Івану Івановичу приступити до 
використання земельної ділянки після встановлення її меж в натурі (на 
місцевості) та здійснення державної реєстрації права приватної 
власності у Державному реєстрі речових прав.

4 Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з 
дотриманням вимог статтей 91, 103 Земельного кодексу України та 
інших нормативно-правових актів.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка 
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О М , (голова
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________ Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
від 29 листопада 2016 року 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Синиці Анюті Олексіївні загальною площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Паркова, 4-а гараж №18 в смт Бородянка на території Бородянської 
селищної ради Бородянського району Київської області

Розглянувши заяву гр. Синиці Анюти Олексіївни, яка проживає по
, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Паркова,4-а гараж 
№18 в смт Бородянка на території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської 
області, виготовлений ФОП Шеремет.М.І. враховуючи рекомендації постійної комісії з 
регулювання земельних відносин, керуючись ст. 12, 81, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Бородянська селищна рада 
ВИРІШИЛА: " '

1 Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Синиці 
Анюти Олексіївні площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 
Паркова,4-а гараж №18 в смт Бородянка на території Бородянської селищної ради 
Бородянського району Київської області

5. Надати у власність гр. Синиці Анюті Олексіївні земельну ділянку (кадастровий номер
), загальною площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Паркова 4-а, гараж №18 в смт Бородянка на території Бородянської 
селищної ради Бородянського району Київської області.

6. Гр. Синиці Анюті Олексіївні приступити до використання земельної ділянки після 
встановлення її меж в натурі (на місцевості) та здійснення державної реєстрації права 
приватної власності у Державному реєстрі речових прав.

7. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням вимог 
статтей 91, 103 Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№ — 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Недашківській Ніні Георгіївні загальною площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Будівельників, 
67-А в смт Бородянка на території Бородянської селищної ради Бородянського району

Київської області

Розглянувши заяву гр. Недашківської Ніни Георгіївни, яка проживає по 
в смт Бородянка, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Будівельників, 67-А в смт Бородянка на території Бородянської селищної 
ради Бородянського району Київської області, виготовлений ФОП Шеремет М.І. враховуючи 
рекомендації постійної комісії з регулювання земельних відносин, керуючись ст. 12, 81, 116, 118, 
121, 186 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 
Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Недашківській Ніні Георгіївні площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Будівельників, 67-А в смт 
Бородянка на території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської 
області

2. Надати у власність гр. Недашківській Ніні Георгіївні земельну ділянку (кадастровий 
номер ), загальною площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Будівельників, 67-А в смт Бородянка на території Бородянської селищної ради 
Бородянського району Київської області.

3. Гр. Синиці Анюті Олексіївні приступити до використання земельної ділянки після 
встановлення її меж в натурі (на місцевості) та здійснення державної реєстрації права 
приватної власності у Державному реєстрі речових прав.

4. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням вимог 
статтей 91, 103 Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т Й  (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про надання гр. Гудзенко Ганні Миколаївні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Семашка, 57 в смт Бородянка на території
Бородянської селищної ради

Розглянувши заяву гр. Гудзенко Ганни Миколаївни, яка проживає по
(ідентифікаційний номер ), про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,08 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Семашка, 57 в смт. Бородянка, враховуючи рекомендації постійної комісії з регулювання 
земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1 Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Гудзенко Ганні Миколаївні загальною площею 0,08 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Семашка, 57 
в смт. Бородянка Бородянського району Київської області на території Бородянської 
селищної ради.

2 Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання 
цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюється 
угодою сторін.

3 Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної 
реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження 
сесії Бородянської селищної ради.

4 Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає 
право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
від 29 листопада 2016 року 

РІШЕННЯ 

Про надання гр. Бондаренко Ірині Миколаївні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Привокзальна в смт Бородянка на території Бородянської селищної 
ради

Розглянувши заяву гр. Бондаренко Ірини Миколаївни, яка пооживає по і
(ідентифікаційний номер ), про надання дозволу на

розроЬку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею
0,04 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Привокзальна в смт Бородянка, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з регулювання земельних відносин, керуючись ст.ст. 
12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Бондаренко Ірині Миколаївні загальною площею 0,04 га для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Привокзальна в смт. Бородянка 
Бородянського району Київської області на території Бородянської селищної ради.

2 Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання 
цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюється 
угодою сторін.

3 Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної 
реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження 
сесії Бородянської селищної ради.

4 Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає 
право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук 

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про надання гр. Шульгач Ларисі Степанівні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Полупанова, 9 в смт. Бородянка на
території Бородянської селищної ради

Розглянувши заяву гр. Шульгач Лариси Степанівни, яка проживає по
(ідентифікаційний номер ), про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,0723 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Полупанова,9 в смт. Бородянка, враховуючи рекомендації постійної комісії з регулювання 
земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1 Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Шульгач Ларисі Степанівні загальною площею 0,0723 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Полупанова, 
9 в смт Бородянка Бородянського району Київської області на території Бородянської 
селищної ради.

2 Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання 
цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюється 
угодою сторін.

3 Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної 
реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження 
сесії Бородянської селищної ради.

4 Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає 
право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року 

РІШЕННЯ 

Про надання гр. Юрченко Віктору Аркадійовичу дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства по провул. Жиліна в смт. Бородянка на території Бородянської селищної 
ради

Розглянувши заяву го. Юочснко Віктора Аркадійовича, який проживає по
(ідентифікаційний номер ), про надання

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
загальною площею 0,04 га для ведення особистого селянського господарства по провул. Жиліна в 
смт. Бородянка, враховуючи рекомендації постійної комісії з регулювання земельних відносин, 
керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Юрченку Віктору Аркадійовичу загальною площею 0,04 га для ведення 
особистого селянського господарства по провул. Жиліна в смт Бородянка Бородянського 
району Київської області на території Бородянської селищної ради.

2 Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання 
цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюється 
угодою сторін.

3 Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної 
реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження 
сесії Бородянської селищної ради.

4 Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає 
право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук 

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про надання гр. Тимошенко Любові Миколаївні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Семашка, 57 а в смт. Бородянка на
території Бородянської селищної ради

Розглянувши заяву гр. Тимошенко Любові Миколаївни, яка проживає по
(ідентифікаційний номер ), про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,07 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 
Семашко, 57 а в смт Бородянка, враховуючи рекомендації постійної комісії з регулювання 
земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1 Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Тимошенко Любові Миколаївні загальною площею 0,07 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Семашко, 57 
а в смт. Бородянка Бородянського району Київської області на території Бородянської 
селищної ради.

2 Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання 
цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюється 
угодою сторін.

3 Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної 
реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження 
сесії Бородянської селищної ради.

4 Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає 
право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: _____________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про надання гр. Тимошенко Любові Миколаївні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Семашка в смт. Бородянка на території Бородянської селищної ради

Розглянувши заяву гр. Тимошенко Любпиі Миколаївни, яка проживає по і
(ідентифікаційний номер ), про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,09 га 
для ведення особистого селянського господарства по вул. Семашка в смт Бородянка, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з регулювання земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 
121 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Тимошенко Любові Миколаївні загальною площею 0,09 га для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Семашка в смт. Бородянка Бородянського 
району Київської області на території Бородянської селищної ради.

2 Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання 
цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюється 
угодою сторін.

3 Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної 
реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження 
сесії Бородянської селищної ради.

4 Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає 
право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
від 29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про надання гр. Коломієць Ігорю Івановичу дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

по вул. Привокзальна в смт. Бородянка на території Бородянської селищної ради

Розглянувши заяву гр. Коломієць Ігорю Івановичу, який проживає пс
(ідентифікаційний номер ), про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,04 га 
для ведення особистого селянського господарства по вул. Привокзальна в смт. Бородянка, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з регулювання земельних відносин, керуючись ст.ст. 
12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Коломієць Ігорю Івановичу загальною площею 0,04 га для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Привокзальна в смт. Бородянка 
Бородянського району Київської області на території Бородянської селищної ради.

2 Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання 
цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюється 
угодою сторін.

3 Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної 
реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження 
сесії Бородянської селищної ради.

4 Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає 
право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про надання гр. Булизі Аліні Володимирівні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд по вул. Набережна, 41 в смт Бородянка на
території Бородянської селищної ради

Розглянувши заяву гр. Булиги Аліни Володимирівни , яка проживає по
(ідентифікаційний номер 0, про надання дозволу на

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею
0.08 .га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул. Набережна, 41 в смт Бородянка, враховуючи рекомендації постійної комісії з регулювання 
земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1 Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Булизі Аліні Володимирівні загальною площею 0,08 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Набережна, 
41 в смт. Бородянка Бородянського району Київської області на території Бородянської 
селищної ради.

2 Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання 
цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюється 
угодою сторін.

3 Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної 
реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження 
сесії Бородянської селищної ради.

4 Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає 
право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
від 29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про надання гр. Чернобай Ользі Михайлівні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів по вул.

Паркова, 4-а гараж № 17 в смт. Бородянка на території Бородянської селищної ради

Розглянувши заяву гр .Чернобай Ольги Михайлівни , яка проживає по 
в смт. Бородянка( ідентифікаційний номер ') про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,0024 га для 
будівництва індивідуальних гаражів по вул. Паркова,4-а гараж № 17 в смт. Бородянка на 
території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з регулювання земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 
121 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Чернобай Ользі Іванівні загальною площею 0,0024 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Паркова,4-а гараж №17 в смт. Бородянка Бородянського 
району Київської області на території Бородянської селищної ради.

2 Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання 
цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються 
угодою сторін.

3 Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної 
реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження 
сесії Бородянської селищної ради.

4 Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає 
право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТщ
БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
від 29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про надання гр.гр. Боярчук Валентині Петрівні, Зарицькому Сергію Миколайовичу, Духненко
Віталію Володимировичу дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у спільну часткову власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 20 в смт. Бородянка на території

Бородянської селищної ради

Розглянувши заяву гр. Боярчук Валентини Петрівни (ідентифікаційний код ), яка
проживає по , гр. Зарицького Сергія Миколайовича (ідентифікаційний
к о д : ), який проживає пс , гр. Духненко Віталія
Володимировича (ідентифікаційний код ), який проживає по :
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну 
часткову власність згідно часток кожному загальною площею 0,05 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 20 в смт Бородянка, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з регулювання земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 
Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну 
часткову власність гр. Боярчук Валентині Петрівні -  1/2 частини, гр. Зарицькому Сергію 
Миколайовичу - 3/10 частини, гр. Духненко Віталію Володимировичу -  2/10 загальною площею
0,05 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вул. Шевченка, 20 в смт. Бородянка Бородянського району Київської області на території 
Бородянської селищної ради.

2 Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність замовити в 
землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або 
сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюється угодою сторін.

3 Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної реєстрації 
земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії Бородянської 
селищної ради.

4 Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає право на її 
використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання 
документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

5 Рішення дев’ятої сесії двадцять четвертого скликання від 23 жовтня 2003 року « Про безкоштовну 
передачу в приватну власність земельних ділянок громадян селища» вважати таким, що втратило 
чинність.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№ — 17-УІІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: _____________
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин). 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).

Камінський О М , (голова

Сичевська Т.И. (спеціаліст-



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
від 29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про надання гр. Кузнєцовій Валентині Василівні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Гагаріна в смт. Бородянка на території Бородянської селищної ради

Розглянувши заяву гр. Кузнєцової Валентини Василівни, яка проживає по
(ідентифікаційний номе|: ), про надання дозволу

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною 
площею 0,06 га для ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна в смт. 
Бородянка, враховуючи рекомендації постійної комісії з регулювання земельних відносин, 
керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Кузнєцовій Валентині Василівні загальною площею 0,06 га для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Гагаріна в смт. Бородянка Бородянського 
району Київської області на території Бородянської селищної ради.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на 
виконання цих робіт або сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що 
обумовлюється угодою сторін.

3. Після відповідного погодження документації із землеустрою та проведення державної 
реєстрації земельної ділянки даний проект землеустрою надати на розгляд і 
затвердження сесії Бородянської селищної ради.

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає 
право на її використання до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та отримання документа, який посвідчує право власності на земельну 
ділянку.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О.М., (голова постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_______________  Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви гр. Тимошенка Олександра Володимировича стосовно надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в смт Бородянка як учаснику бойових дій.

Розглянувши заяву гр. Тимошенка Олександра Володимировича, який проживає по
, про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в смт Бородянка як 
учаснику бойових дій, зважаючи на відсутність на даний час вільних земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в межах населеного пункту Бородянка, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
регулювання земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати гр. Тимошенку Олександру Володимировичу звернутись особисто 
до Головного управління Держгеокадастру у Київській області за адресою: м. Київ, 
вул. Серпова, 3/14 та подати клопотання про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
садівництва або для ведення особистого селянського господарства за межами 
населеного пункту Бородянка.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-УІІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О М , (голова
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________ Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви гр. Ільченко Андрія Сергійовича стосовно надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в смт Бородянка як учаснику бойових дій.

Розглянувши заяву гр. Ільченко Андрія Сергійовича, який проживає по
, про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в смт Бородянка як 
учаснику бойових дій, зважаючи на відсутність на даний час вільних земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в межах населеного пункту Бородянка, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
регулювання земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Рекомендувати гр. Ільченко Андрію Сергійовичу звернутись особисто до 
Головного управління Держгеокадастру у Київській області за адресою: м. Київ, 
вул. Серпова, 3/14 та подати клопотання про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
садівництва або для ведення особистого селянського господарства за межами 
населеного пункту Бородянка.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-УІІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О М , (голова
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________ Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви гр. Букіна Олександра Васильовича стосовно надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в смт. Бородянка як учаснику бойових дій.

Розглянувши заяву гр. Букіна Олександра Васильовича, який проживає по
, про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в смт. Бородянка 
як учаснику бойових дій, зважаючи на відсутність на даний час вільних земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в межах населеного пункту Бородянка, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
регулювання земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Рекомендувати гр. Букіну Олександру Васильовичу звернутись особисто до 
Головного управління Держгеокадастру у Київській області за адресою: м. Київ, 
вул. Серпова, 3/14 та подати клопотання про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
садівництва або для ведення особистого селянського господарства за межами 
населеного пункту Бородянка.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О М , (голова
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________ Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви гр. Коломійчука Вячеслава Миколайовича стосовно надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в смт. Бородянка як учаснику бойових дій.

Розглянувши заяву гр. Коломійчука Вячеслава Миколайовича, який проживає по
., про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в смт Бородянка як 
учаснику бойових дій, зважаючи на відсутність на даний час вільних земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в межах населеного пункту Бородянка, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
регулювання земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Рекомендувати гр. Коломійчук Вячеславу Миколайовичу звернутись особисто до 
Головного управління Держгеокадастру у Київській області за адресою: м. Київ, 
вул. Серпова, 3/14 та подати клопотання про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
садівництва або для ведення особистого селянського господарства за межами 
населеного пункту Бородянка.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р. 
№ — 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О М , (голова
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________ Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви гр. Гойчук Володимира Івановича стосовно надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в смт. Бородянка як учаснику бойових дій.

Розглянувши заяву гр. Гойчук Володимира Івановича, який проживає по
і, про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в смт. Бородянка 
як учаснику бойових дій, зважаючи на відсутність на даний час вільних земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в межах населеного пункту Бородянка, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
регулювання земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Рекомендувати гр. Гойчук Володимиру Івановичу звернутись особисто до 
Головного управління Держгеокадастру у Київській області за адресою: м. Київ, 
вул. Серпова, 3/14 та подати клопотання про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
садівництва або для ведення особистого селянського господарства за межами 
населеного пункту Бородянка.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р. 
№ — 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О М , (голова
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________ Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви гр. Бурби Андрія Васильовича стосовно надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в смт. Бородянка як учаснику бойових дій.

Розглянувши заяву гр. Бурби Андрія Васильовича, який проживає по
, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд в смт. Бородянка як учаснику 
бойових дій, зважаючи на відсутність на даний час вільних земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 
межах населеного пункту Бородянка, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
регулювання земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 Земельного Кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Рекомендувати гр. Бурбі Андрію Васильовичу звернутись особисто до Головного 
управління Держгеокадастру у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Серпова, 
3/14 та подати клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва або для 
ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту 
Бородянка.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-УІІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О М , (голова
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________ Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви гр. Радановича Едуарда Феліксовича стосовно надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в смт. Бородянка як учаснику бойових дій.

Розглянувши заяву гр. Радановича Едуарда Феліксовича, який зареєстрований по
та

фактично проживає пс , про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в 
смт. Бородянка як учаснику бойових дій, зважаючи на відсутність на даний час вільних 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в межах населеного пункту Бородянка, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з регулювання земельних відносин, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 121 
Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати гр. Радановичу Едуарду Феліксовичу звернутись особисто до 
Головного управління Держгеокадастру у Київській області за адресою: м. 
Київ, вул. Серпова, 3/14 та подати клопотання про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення садівництва або для ведення особистого селянського господарства за 
межами населеного пункту Бородянка.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р. 
№ — 17-VII

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О М , (голова
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________ Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



щ ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про надання гр. Юрченку Віктору Аркадійовичу в тимчасове користування 
земельної ділянки для ведення городництва

Розглянувши заяву гр. Юрченка Віктора Аркадійовича, який проживає по
, про надання в тимчасове 

користування земельної ділянки площею 0,08 га для ведення городництва в районі 
вул. Житня -  р. Здвиж, вивчивши надані документи, враховуючи пропозиції 
постійної комісії з регулювання земельних відносин, відповідно до ст.ст. 12, 36 
Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Юрченку Віктору Аркадійовичу в тимчасове користування земельну 
ділянку площею 0,08 га в районі вул. Житня -  р. Здвиж в смт. Бородянка для 
ведення городництва.

2. Термін дії рішення 10 (десять) років.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№ — 17-УІІ

П РО Е К Т РІШ Е Н Н Я  П О ГО ДЖ ЕН О : ______________  Камінський О М , (голова
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин).

П РО Е К Т РІШ Е Н Н Я  П ІД ГО Т О В Л Е Н О _________________ Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про скасування рішення шістнадцятої сесії сьомого скликання від 27 жовтня 
2016 року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної у власність для будівництва індивідуальних гаражів по 
вул. Паркова, 4-а гараж №17 в смт. Бородянка на території Бородянської 

селищної ради Бородянського району Київської області »

Розглянувши заяву гр. Слепенчука Павла Михайловича, який проживає по
про скасування рішення шістнадцятої сесії 

сьомого скликання від 27 жовтня 2016 року «Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної у власність для будівництва 
індивідуальних гаражів по вул. Паркова, 4-а гараж № 17 в смт Бородянка на 
території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області», 
враховуючи письмову згоду заявника, керуючись п. а ст..141, ст..12 Земельного 
Кодексу України, п.34 ст.26 Закону України» про місцеве самоврядування в 
Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Рішення шістнадцятої сесії сьомого скликання від 27 жовтня 2016 року «Про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної у власність для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 
Паркова, 4-а гараж № 17 в смт. Бородянка на території Бородянської 
селищної ради Бородянського району Київської області», в смт. Бородянка 
скасувати за письмовою згодою заявника.

2. Земельну ділянку зарахувати до земель комунальної власності 
територіальної громади селища Бородянка.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№ — 17-УІІ

П РО Е К Т РІШ Е Н Н Я  П О ГО ДЖ ЕН О : _____________ Камінський О М , (голова
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШ ЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________ Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення чотирнадцятої сесії Бородянської селищної 
ради сьомого скликання від 27 вересня 2016 року №327/26-14-VII «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Поштова в смт Бородянка на території 
Бородянської селищної ради» в частині уточнення площі

Розглянувши заяву гр. Фесюк Тетяни Іванівни, ідентифікаційний код 
1923319649, яка проживає по ~  “ про
внесення змін в рішення чотирнадцятої сесії Бородянської селищної ради 
сьомого скликання від 27 вересня 2016 року №327/26-14-VII «Про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Поштова в смт. Бородянка на території Бородянської селищної ради» в 
частині зміни площі, вивчивши надані документи, з метою приведення 
рішення у відповідність до чинного законодавства, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з регулювання земельних відносин, відповідно до ст. 12 
Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни в рішення чотирнадцятої сесії Бородянської селищної ради 
сьомого скликання від 27 вересня 2016 року №327/26-14-VII «Про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Поштова в смт Бородянка на території Бородянської селищної ради» в 
частині уточнення площі земельної ділянки, а саме: замість площі 0,07 га 
вказати площу 0,0614 га, привести рішення у відповідність та читати в 
наступній редакції:

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Фесюк Тетяні Іванівні загальною 
площею 0,0614 га для ведення особистого селянського господарства по



вул. Поштова смт. Бородянка Бородянського району Київської області 
на території Бородянської селищної ради.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність замовити в землевпорядній організації, яка має відповідний 
дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або сертифікованого 
інженера-землевпорядника, у строк, що обумовлюються угодою сторін.

3. Після відповідного погодження документації із землеустрою та 
проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект 
землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії Бородянської 
селищної ради.

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність не дає право на її використання до встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, 
який посвідчує право власності на земельну ділянку.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-УІІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О М , (голова
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________ Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).



ПРОЕКТ

БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сімнадцята сесія сьомого скликання 
29 листопада 2016 року

РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення чотирнадцятої сесії Бородянської селищної 
ради сьомого скликання від 27 вересня 2016 року №327/32-14-VII «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства по вул. Індустріальна в смт. Бородянка на території 

Бородянської селищної ради» в частині уточнення площі

Розглянувши заяву гр. Малнновського Любомнра Михайловича, 
ідентифікаційний код , який проживає по

про внесення змін в рішення чотирнадцятої сесії Бородянської 
селищної ради сьомого скликання від 27 вересня 2016 року №327/32-14-УІІ 
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства по вул. Індустріальна в смт. Бородянка на території 
Бородянської селищної ради» в частині уточнення площі земельної ділянки, 
вивчивши надані документи, з метою приведення рішення у відповідність до 
чинного законодавства, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
регулювання земельних відносин, відповідно до ст. 12 Земельного Кодексу 
України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни в рішення чотирнадцятої сесії Бородянської селищної ради 
сьомого скликання від 27 вересня 2016 року№327/32-14-УІІ «Про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Індустріальна в смт. Бородянка на території Бородянської селищної ради» в 
частині уточнення площі земельної ділянки, а саме: замість площі 0,17 га 
вказати площу 0,1673 га, привести рішення у відповідність та читати в 
наступній редакції:

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Малиновському Любомиру 
Михайловичу загальною площею 0,1673 га для ведення особистого



селянського господарства по вул. Індустріальна в смт. Бородянка 
Бородянського району Київської області на території Бородянської 
селищної ради.

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність замовити в землевпорядній організації, яка має 
відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт або 
сертифікованого інженера-землевпорядника, у строк, що 
обумовлюються угодою сторін.

3. Після відповідного погодження документації із землеустрою та 
проведення державної реєстрації земельної ділянки даний проект 
землеустрою надати на розгляд і затвердження сесії Бородянської 
селищної ради.

4. Підготовка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність не дає право на її використання до встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документа, 
який посвідчує право власності на земельну ділянку.

Селищний голова (підпис) О.В.Сахарук

смт Бородянка
29.11.2016 р.
№— 17-УІІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПОГОДЖЕНО: ______________  Камінський О М , (голова
постійної комісії з питань регулювання земельних відносин).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНО_________________ Сичевська Т.Й. (спеціаліст-
землевпорядник І категорії Бородянської селищної ради).


