
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 13 жовтня 2021 року                                                             № 1794-18-VIII 

 

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється  

фізичній особі – підприємцю  Іванову В’ячеславу Володимировичу   

 

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 №1680/02-17, 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 фізичної особи – підприємця Іванова В’ячеслава Володимировича від 30 серпня 

2021 року №15.1-07/3974 та додані до заяви документи, відповідно до статей 12, ст. 20,  120, 

122, 123, 124, п.23 розділу Х Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

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

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» міська рада вирішила: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється з «11.02 Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості» на «12.08 Для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій» 

фізичній особі – підприємцю Іванову В’ячеславу Володимировичу за адресою: вулиця 

Леваневського, 83, місто Біла Церква, Білоцерківський район площею 0,2445 га за рахунок 

земель населеного пункту міста Біла Церква, кадастровий номер: 3220489500:02:026:0620, 

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 у зв’язку з тим, що земельна ділянка з кадастровим номером 

3220489500:02:026:0620 згідно відомостей Державного земельного кадастру утворена шляхом 

поділу, а Білоцерківською міською радою рішень про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до п.2) ч.5 ст.186 Земельного кодексу 

України не затверджувалась. 

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 


