
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 05 січня 2021 року                                                                        № 105-07-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 Леваневського, 

вулицею Героїв Крут та вулицею Некрасова (масив №1)  

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, обмеженої вулицею 

Леваневського, вулицею Героїв Крут та вулицею Некрасова (масив №1) , 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 Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 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 Леваневського, 

вулицею Героїв Крут та вулицею Некрасова (масив №1)  в м.Біла Церква Київської області: 

 

- земельна ділянка площею 0,3551 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:002:0135;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 47/1, площею 0,3148 га з 

цільовим призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

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

номер 3210300000:07:002:0134;  

- земельна ділянка  за адресою: провулок Героїв Крут перший, 32А,  площею 0,3512 га 

з цільовим призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

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

номер 3210300000:07:002:0133;  

- земельна ділянка площею 1,1763 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:002:0132;  

- земельна ділянка за адресою: бульвар Княгині Ольги, 3 та 3А, площею 0,3698 га з 

цільовим призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного  
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житлового будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий 

номер 3210300000:07:002:0131;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Нагірна, 22, площею 0,2169 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:002:0130;  

- земельна ділянка площею 0,5153 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:002:0129;  

- земельна ділянка площею 0,0290 га з цільовим призначенням 03.03. Для будівництва 

та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, категорія 

земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 3210300000:07:002:0128;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Некрасова, 30, площею 0,2643 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:002:0127; 

- земельна ділянка площею 0,5261 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:002:0126;  

- земельна ділянка площею 0,3127 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:002:0125;  

- земельна ділянка площею 0,4929 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:002:0124;  

- земельна ділянка за адресою: бульвар Княгині Ольги, 15, площею 0,6396 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:002:0123; 

- земельна ділянка  за адресою: бульвар Княгині Ольги, 13 та 13А,  площею 0,3731 га з 

цільовим призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

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

номер 3210300000:07:002:0122;  

- земельна ділянка площею 0,7290 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:002:0121;  

- земельна ділянка площею 0,1268 га з цільовим призначенням 03.04.Для будівництва 

та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, категорія земель: землі 

житлової та громадської забудови, кадастровий номер 3210300000:07:016:0084; 

- земельна ділянка площею 3,0886 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:016:0083;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Некрасова, площею 0,0075 га з цільовим 

призначенням 03.07.Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, категорія земель: 

землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 3210300000:07:007:0031; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, площею 0,0375 га з цільовим 

призначенням 03.07.Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, категорія земель: 

землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 3210300000:07:007:0030; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Нагорна, 22, площею 0,0092 га з цільовим 

призначенням 13.03. Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку,  
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категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, кадастровий номер 3210300000:07:002:0037;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Некрасова, в районі житлового будинку №47/1, 

площею 0,0062 га з цільовим призначенням 03.07. Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий 

номер 3210300000:07:002:0027;  

- земельна ділянка  за адресою: провулок Комсомольський другий, 42, площею 0,7962 

га з цільовим призначенням 03.02. Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

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

3210300000:07:002:0013;  

- земельна ділянка за адресою: провулок Комсомольський перший, 42 А,  площею 

0,0395 га з цільовим призначенням 11.04. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, категорія земель: землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, кадастровий 

номер 3210300000:07:002:0074;  

- земельна ділянка за  адресою: бульвар Комсомольський, площею 0,0203 га з цільовим 

призначенням 14.02. Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, категорія земель: землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, кадастровий 

номер 3210300000:07:002:0048; 

 - земельна ділянка провулок Комсомольський перший, 42, площею 0,2316 га з 

цільовим призначенням 11.04. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, категорія земель: землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, кадастровий 

номер 3210300000:07:002:0072; 

2. Управлінню регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради 

забезпечити державну реєстрацію права комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади на земельні ділянки. 
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 

 

 

 

 

 


