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Автор
постійна комісія з питань земельних відносин та 
земельного кадастру, планування території, 
будівниці ва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища 

Рішення
Про виконання рішення Господарського суду Київської області від 02 квітня 2019 року 
у справі №911/2506/18. яким зобов’язано Білоцерківську міську раду Київської 
області прийняти рішення про продаж Фізичній особі -  підприємцю Грибу Ігорю 
Володимировичу земельної ділянки площею 0,1535 та. яка знаходиться 
за адресою: м. Біла Церква, вул. Польова, 84 та має кадастровий номер 
3210300000:06:033:0033 за визначеною ціною в сумі 411380.00 грн.

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища до
міського голови від______________ №_________, протокол постійної комісії з пиіань земельних
відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища від 02 лютою 2023 року №63. рішення господарського суду Київської 
області від 02 квітня 2019 року у справі №911/2506/18, звіт про експертну грошову оцінку земельної 
ділянки несільської осподарського призначення, на якій ризташовані об’єкти нерухомою майна, з 
метою сприяння соціально-економічному розвитку міста Біла Церква, відповідно до статей 12, 122, 
125-128 Земельною кодексу України, Законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ч. 1 п. 34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та рішення Білоцерківської міської ради від 24 вересня 2015 року 
№ 1562-79-УІ «Про проведення робіт з експертних грошових оцінок земельних ділянок, які 
знаходяться в користуванні», міська рада вирішила:

1. Виконати рішення Господарською суду Київської області від 02 квітня 2019 року у справі 
№911/2506/18, яким зобов’язано Білоцерківську міську раду Київської області прийняти рішення про 
продаж Фізичній особі - підприємцю Грибу Ігорю Володимировичу земельної ділянки площею 0,1535 
га, яка знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Польова. 84 та має кадастровий номер 
3210300000:06:033:0033 за визначеною ціною в сумі 41 1380,00 грн.

2. Продати у власність фізичній особі -  підприємцю Грибу Ігорю Володимировичу земельну 
ділянку несільськогосподарською призначення комунальної власності (кадастровий номер: 
3210300000:06:033:0033) загальною площею 0.1535 га з цільовим призначенням 03.07 Для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (вид використання -  для експлуатації та 
обслуювування майстерні з ремонту металообробного та електричного обладнання -  частина 
нежитлової будівлі літера «А» в нежитловій будівлі літера «А»), на якій розташовані належні 
заявнику об’єкти нерухомого майна за адресою: вулиця Польова. 84. м. Біла Церква.

3. Покупець у 30-денний термін з моменту прийняття даного рішення зобов’язаний укласти 
договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарською призначення комунальної 
власності в установленому чинним законодавством порядку.

4. Покупець земельної ділянки зобов'язаний в день підписання доювору купівлі-продажу 
земельної ділянки та його нотаріального посвідчення сплатити 100 % вартості земельної ділянки (за 
виключенням суми авансовою внеску в розмірі 15 508 грн. 72 коп. (п’я тнадцять тисяч п’ятсот вісім 
гривень сімдесят дві копійки)) до місцевою бюджету.

5. У разі не укладення покупцем договору купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарською призначення комунальної власності у зазначений в п.4 цього рішення 
термін з вини покупця, рішення втрачає чинність.

6. Кон і роль за виконанням даного рішення поклас ти на постійну комісію з питань 
земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ



Голова постійної комісії Білоцерківської 
міської ради з питань земельних 
відносин та земельного кадастру, 
планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток 
історичного середовища Олександр БАЛАНОВСЬКИИ


