
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

від 09 грудня 2021 року                                                             № 2162-22-VIII 

 

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту  

Землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне  

Користування Територіальному управлінню Державної судової  

адміністрації України в Київській області  

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 06 грудня 2021 року №2212/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 16 листопада 2021 

року №37, заяву Територіального управління Державної судової адміністрації України в 

Київській області від 02 листопада 2021 року №7086/01-15 та додані до заяви документи, 

відповідно до статей 12, 79-1, 92, 120, 122, 123 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 в постійне користування Територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України в Київській області з цільовим призначенням 03.01 Для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування (вид 

використання – для експлуатації та обслуговування будівлі Білоцерківського міськрайонного 

суду Київської області) за адресою: вулиця Першотравнева, 4а, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район  орієнтовною площею 0,3415 га за рахунок земель населеного пункту 

міста Біла Церква, Білоцерківський район відповідно до вимог: 

- п. а) ч.1 ст.12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, 

міських рад у галузі земельних відносин належить розпорядження землями комунальної 

власності, територіальних громад;  

-  ч. 5 ст.122 Земельного кодексу України обласні державні адміністрації на їхній 

території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, 

визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у 

користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також 

земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна 

державна адміністрація не утворена, для всіх потреб у зв’язку з тим, що об’єкт нерухомого 

майна, що знаходиться на даній земельній ділянці – нежитлова будівля – знаходиться в 

державній власності; 

- ч. 2 ст. 123 Земельного кодексу України до клопотанням про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки додаються графічні 

матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, у 

зв’язку з тим, що до заяви графічні матеріали не додані 
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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 

 
 


