
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 13 жовтня 2021 року                                                             № 1719-18-VIII 

Про  розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо  

відведення  земельних  ділянок та передачу  земельних ділянок  

комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 23 вересня 2021  року №1681/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 14 вересня 2021 року 

№29, заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01 вересня 2021 року №15.1-07/3990, додані до заяви 

документи та  проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 

12, 93, 122, 123, 124, 125, 126,  186, п.24 розділу Х Земельного кодексу України, Закону 

України «Про оренду землі», ч.5 ст. 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», 

ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-

ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 

12 червня 2020 року № 705-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

території територіальних громад Київської області», міська рада вирішила:  

1.Відмовити в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

та в передачі земельних ділянок комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з 

цільовим призначенням 14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії  розташовані на території  

Білоцерківської міської територіальної громади строком на 5 (п’ять) років за рахунок земель 

Білоцерківської міської територіальної громади: 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:024:0003; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:024:0001; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0251; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0042; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0055; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0064; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0004; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0005; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0255; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0002; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0238; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0050; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0044; 
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- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0064; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0063; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0232; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0159; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0151; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0156; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0160; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0158; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0163; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0155; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0152; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0161; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0150; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0166; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0153; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0158; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:029:0184; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0165; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0157; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0154; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:029:0180; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0164; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:029:0182; 

- земельна ділянка площею 0,0006 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0766; 

- земельна ділянка площею 0,0008 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0008; 

- земельна ділянка площею 0,0008 га з кадастровим номером 3220489500:01:023:0059; 

- земельна ділянка площею 0,0012 га з кадастровим номером 3220489500:01:029:0186; 

- земельна ділянка площею 0,0012 га з кадастровим номером 3220489500:01:029:0185; 

- земельна ділянка площею 0,0017 га з кадастровим номером 3220489500:01:030:0008; 

- земельна ділянка площею 0,0017 га з кадастровим номером 3220489500:01:029:0183; 

- земельна ділянка площею 0,0017 га з кадастровим номером 3220489500:01:025:0021 

відповідно до вимог ч. 2 ст. 198 Земельного кодексу України, а саме в доданому до 

заяви проекті землеустрою відсутнє погодження меж земельної ділянки суміжними 

власниками та землекористувачами, враховуючи протокол постійної комісії з питань  

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

охорони пам’яток, історичного середовища від 14 вересня 2021 року №29 

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 


