
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 від 02 вересня 2021 року                                                                        № 1330-16-VIIІ 

Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки у  

власність громадянину  Скорбі Вадиму Вікторовичу     

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища до міського голови від 10 серпня 2021 року №1401/02-17, протокол постійної 

комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 27 липня 2021 року 

№23, заяву громадянина Скорби Вадима Вікторовича  від 14 липня 2021 року №15.1-07/3080, 

додані до заяви документи, відповідно до статей 12, 40, 79-1, 116, 118, 120, 122, 125, 126, 186 

Земельного кодексу України, ч. 5 ст. 16 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та їх закріплення межовими знаками затвердженої Наказом Державного комітету 

України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року за №376, міська рада вирішила: 

  

1.Відмовити в передачі земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянину Скорбі Вадиму Вікторовичу  з цільовим призначенням 02.05 Для будівництва 

індивідуальних гаражів за адресою: вулиця Логінова, 7, місто Біла Церква, Білоцерківський 

район площею 0,0039 га за рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква, відповідно 

до вимог: 

-  ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України, а саме до заяви не додано погодження 

попереднього землекористувача. 

- ч.5 ст.79-1 Земельного кодексу України, а саме: формування земельних ділянок 

(крім випадків, визначених у частинах шостій - сьомій цієї статті) здійснюється за проектами 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

- ч.1 ст.118 Земельного кодексу України громадянин, заінтересований у приватизації 

земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його 

користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, 

господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності, подає клопотання до 

відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що передає 

земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до 

повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. До клопотання додається розроблена 

відповідно до Закону України "Про землеустрій" технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що замовляється 

громадянином без надання дозволу на її розроблення; 

- ч. 5 ст.16 Закону України "Про Державний земельний кадастр" кадастрові номери 

земельних ділянок зазначаються у рішеннях органів державної влади, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування про передачу цих ділянок у  
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власність чи користування, зміну їх цільового призначення, визначення їх грошової оцінки, 

про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель щодо конкретних земельних 

ділянок, 

враховуючи те, що до заяви від 14 липня 2021 року №15.1-07/3080 не додано 

відповідної документації із землеустрою, відомостей про формування земельної ділянки та 

присвоєння їй кадастрового номеру. 

2. 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 

 


