
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

від 09 грудня 2021 року                                                             № 2169-22-VIII 

 

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо інвентаризації  земель  

громадянину Синявському Сергію Григоровичу 

 

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 №2211/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 09 листопада 2021 

року №36, заяви громадянина Синявського Сергія Григоровича від 20 жовтня 2021 року 

№15.1-07/5142 та додані до заяви документи, відповідно до статей 12, 83, 122, 123, 186 

Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 ст. 26, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку проведення 

інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 

2019 р. №476, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року №244, рішення 

Білоцерківської міської ради від 20 серпня 2015 року №1552-78-VI «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. 

Біла Церква» міська рада вирішила: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки 

площею 0,0024 га з цільовим призначенням 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (вид використання - для експлуатації та обслуговування тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності) за адресою: бульвар Княгині Ольги, в районі 

житлового будинку №3 з кадастровим номером: 3210300000:07:016:0042  громадянину 

Синявському Сергію Григоровичу відповідно до вимог: 

- п.9 Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.06.2019 року №476 замовниками технічної документації можуть бути 

органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим чи органи місцевого 

самоврядування, землевласники і землекористувачі; 

- п.п. 2.29-2.30 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року №244 та 

розділу 4 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності в м. Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 20 серпня 2015 року 

№1552-78-VI, а саме відсутністю паспорта прив’язки на розміщення даної тимчасової 

споруди. 
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2. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

частини території м. Біла Церква Білоцерківського району Київської області подати на розгляд 

сесії міської ради для затвердження.       

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 
 

 


