
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

від 09 грудня 2021 року                                                             № 2163-22-VIII 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) та відмову в передачі земельної ділянки комунальної  

власності в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

Розглянувши звернення 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 №2210/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 04 листопада 2021 

року №35, 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 12 жовтня 2021 року №15.1-

07/4976, додані до заяви документи та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), рішення міської 

ради від 24 червня 2021 року №1038-14-VІІІ «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», відповідно до статей 12, 79-1, 93, 120, 122, 123, 125, 126, 

ч. 14 ст. 186 Земельного кодексу України, ч. 5 ст. 16 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», ст. 24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 55 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», , міська рада вирішила:  

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з цільовим 

призначенням 14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид використання – для 

експлуатації та обслуговування об’єкту транспортування електроенергії ЗТП-173, нежитлова 

будівля літ. «А»)  за адресою: вулиця Київська,78А, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

площею 0,0095 га, що додається.  

2. Відмовити в передачі земельної ділянки комунальної власності в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з цільовим призначенням 14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій (вид використання – для експлуатації та обслуговування об’єкту 

транспортування електроенергії ЗТП-173, нежитлова будівля літ. «А») площею 0,0095 га 

терміном  на 49 (сорок дев’ять)  років за  адресою:  вулиця  Київська, 78А,  місто Біла Церква,  
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Білоцерківський район, кадастровий номер:  3220484900:01:005:0061 у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка згідно договору оренди землі від 30 серпня 2011 року №94 перебуває в оренді 

заявника. 

3. 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 

 
 


