
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 05 січня 2021 року                                                                        № 102-07-VIIІ 

  

Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо  

інвентаризації земель  комунальної власності Територіальній громаді  

м.Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради, а саме   

частини території м.Біла Церква, обмеженої вулицею Героїв Крут, 

вулицею Рибною та вулицею Грибоєдова (масив №3)  

в м.Біла Церква Київської області 

 

Розглянувши звернення міського голови, технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земель комунальної власності Територіальній громаді м.Біла Церква в особі 

Білоцерківської міської ради частина території м.Біла Церква, обмежена Героїв Крут, вулицею 

Рибною та вулицею Грибоєдова (масив №3) , відповідно до ст. ст. 12, 79-1,  Земельного 

кодексу України, ст. 57 Закону України «Про землеустрій», ст. 16 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Порядок проведення інвентаризації земель, затверджений постановою КМУ  від 5 

червня 2019 р. № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», рішення 

міської ради від 25 травня 2017 року № 923-32-VII «Про проведення інвентаризації Території 

міста Біла Церква», міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

комунальної власності Територіальній громаді м. Біла Церква в особі Білоцерківської міської 

ради, а саме  частини території м. Біла Церква, обмеженої вулицею Героїв Крут, вулицею 

Рибною та вулицею Грибоєдова (масив №3) в м. Біла Церква Київської області: 

 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Некрасова, 46, площею 0,2801 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:016:0093; 

- земельна ділянка площею 0,7044 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:016:0095; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Некрасова, 46, площею 0,5650 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:016:0096; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Некрасова, 99, площею 0,6221 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:016:0097; 
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- земельна ділянка площею 1,7193 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:016:0098; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Героїв  Крут, 12 та 12а, площею 0,7634 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:016:0099; 

- земельна ділянка площею 0,8909 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:016:0100; 

- земельна ділянка площею 0,6487 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:016:0101; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Героїв  Крут, 87, площею 0,7562 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:016:0102; 

- земельна ділянка площею 0,9328 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:016:0103; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Некрасова, 115, площею 0,3944 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:016:0104; 

- земельна ділянка площею 0,5215 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:016:0105; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Грибоєдова, 24, площею 0,2611 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:015:0139; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Героїв  Крут, 85, площею 0,3083 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:015:0140; 

- земельна ділянка площею 1,6297 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:015:0141;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Героїв  Крут, 83, площею 0,3236 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:015:0138; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Героїв  Крут, 81, площею 0,2515 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3210300000:07:015:0142; 

 

2. Управлінню регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради 

забезпечити державну реєстрацію права комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади на земельні ділянки. 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  

земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                                     Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 
 


