
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 грудня 2021 року                                                             № 2328-24-VIII 

 

Про внесення змін в рішення міської ради  

від 02 вересня 2021 року № 1353-16-VIII  

«Про припинення права постійного користування  

земельною ділянкою Комунальному підприємству  

Білоцерківської міської ради «АГЕНЦІЯ  

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БІЛОЇ ЦЕРКВА» 

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 14 грудня 2021 року №2218/02-17, протоколу постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 23 листопада 2021 

року №38, заяву Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Агенція 

стратегічного розвитку Білої Церкви» від 16 листопада 2021 року №7515/01-12, відповідно 

до ст. 12 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада вирішила: 

1.Внести зміни в рішення міської ради від 02 вересня 2021 року № 1353-16-VIII «Про 

припинення права постійного користування земельною ділянкою Комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «АГЕНЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БІЛОЇ 

ЦЕРКВА», а саме: пункті 1 викласти в такій редакції: «Припинити право постійного 

користування земельною ділянкою з цільовим призначення 03.10 Для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 

приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) (вид використання 

– для експлуатації та обслуговування багатофункціонального комплексу з громадською 

вбиральнею) Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «АГЕНЦІЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БІЛОЇ ЦЕРКВИ», яке виникло на підставі рішення 

Білоцерківської міської ради від 25 червня 2020 року №5508-98-VII, відомості про яке 

внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як інше речове право 28 

липня 2020 року за №37597011 на земельну ділянку за адресою: площа Соборна, місто Біла 

Церква площею 0,0307 га, кадастровий номер: 3210300000:04:019:0159 відповідно п. е) ч. 1 

ст. 141 Земельного кодексу України, а саме: набуття іншою особою права власності на 

жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці.» у зв’язку з 

технічними помилками. 

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. 

           

 

В.о. міського голови                                                             Дмитро КИРИШУН 

 

 


