
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 від 02 вересня 2021 року                                                                        № 1379-16-VIIІ 

Про розгляд заяви  про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність громадянину Тіхонову Віталію 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 18 серпня 2021 року №1435/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 05 серпня 2021 

року №24, заяву громадянина Тіхонова Віталія Вікторовича від 28 липня 2021 року №15.1-

07/3349 та додані до заяви документи, відповідно до статей 12, 40, 79-1, 116, 118, 121, 122, 

ч.2,3 ст. 134 Земельного кодексу України, ст. 50 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», міська рада вирішила: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Тіхонову Віталію Вікторовичу за 

адресою: вулиця М’ясна, 16, кв.3, місто Біла Церква, Білоцерківський район за рахунок 

земель населеного пункту міста Біла Церква відповідно до ч.6 ст.118 ЗКУ, а саме: 

«Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель 

державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення 

особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального 

дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної 

приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу 

місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної 

власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. До 

клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки. У клопотанні зазначається цільове призначення земельної ділянки та її 

орієнтовні розміри.», враховуючи те, що в заяві  гр. Тіхонова В.В. від 28 липня 2021 року 

№15.1-07/3349 не вказана орієнтовна площа земельної ділянки та її цільове призначення 

земельної ділянки, а на доданому до заяви графічному матеріалі не відображено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

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 
 


