
 

  

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 вересня 2021 року                                                             № 1623-17-VIII 

 

Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки   

у власність громадянці Смолковій Надії Петрівні   

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 08 вересня 2021 року №1541/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 17 серпня 2021 

року №26, заяву громадянки Смолкової Надії Петрівни від 09 серпня 2021 року №С-2394 та 

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, рішення Білоцерківської 

міської ради від 03 листопада 2016 року №319-18-VІІ «Про затвердження Генерального 

плану міста Біла Церква», рішення Білоцерківської міської ради від  28 березня 2019 року 

№3567-68-VII «Про затвердження Плану зонування території міста Біла Церква», рішення 

Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 року №3058-60-VII ,  міська рада 

вирішила: 

  

1.Відмовити в передачі земельної ділянку у власність громадянці Смолковій Надії 

Петрівні з цільовим призначенням 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вулиця 

Шевченка, 162, місто Біла Церква, Білоцерківський район  площею 0,0706 за рахунок земель 

населеного пункту міста Біла Церква, кадастровий номер: 3210300000:04:010:0012 у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки згідно Генерального плану м. Біла 

Церква, Плану зонування території міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради 

від  28 березня 2019 року №3567-68-VII «Про затвердження Плану зонування території міста 

Біла Церква» та детальному плану сектору №16 міста Біла Церква, обмеженого просп. Князя 

Володимира, річкою Протока, річкою Рось та вул. Заярська, затвердженого рішенням 

Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 року №3058-60-VII Про затвердження 

детального плану території сектору № 16 міста Біла Церква, обмеженого просп. Князя 

Володимира, річкою Протока, річкою Рось та вул. Заярська згідно вимог ч. 7 ст. 118 

Земельного кодексу України.      

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 


