
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 червня 2022 року                                                               № 2784-30-VIII 

 

Про розгляд заяви громадянки Таранухи Віти Йосипівни   

про переведення дачного (садового) будинку у жилий  

будинок по вул. Степовій, 171, ГО  Товариство садівників  

і городників «Кринички»  село Шкарівка 

Білоцерківського району Київської області   
 

Розглянувши заяву громадянки  Таранухи Віти Йосипівни  від 20 грудня 2021 року та 

поданий нею пакет документів, відповідно ч. 3 ст. 375 Цивільного кодексу України, статей 

12, 20, 83, 122 Земельного кодексу України, ст. 81 Житлового кодексу Української РСР, 

статей 1, 2, 3, 4, 5, 16, 161, 17, 18, 19, 24, 25, ч. 4 ст. 26 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», статей 25, 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядку переведення дачних і садових будинків, що 

відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 321, рішення Білоцерківської міської 

ради від 25 лютого 2021 року  № 359-10-VIII «Про затвердження інформаційної та 

технологічної карток адміністративної послуги, що надається через Центр надання 

адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді у галузі містобудування та 

архітектури», міська рада вирішила: 

 

1. Відмовити у переведенні дачного (садового) будинку у жилий будинок  по вул. 

Степовій, 171, ГО Товариство садівників і городників «Кринички» с. Шкарівка,  

Білоцерківського району, Київської області, кадастровий номер земельної ділянки - 

3220489500:01:027:0649, площею 0,0600 га, з цільовим призначенням - для 

колективного садівництва, (категорія земель - землі сільськогосподарського 

призначення, що належить громадянці Таранухі Віті Йосипівні, на підставі 

декларації про готовність об’єкта до експлуатації, серія та номер: КС101201102256, 

виданий Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській 

області, розглянувши Звіт про проведення технічного огляду садового будинку від 

19 липня 2021 року, у зв’язку з поданням документів у невідповідній формі 

визначеній пунктами 3 та 4 Порядку переведення дачних і садових будинків, що 

відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 321, а також у 

зв’язку з відсутністю містобудівної документації на дану земельну ділянку, 

відповідно до  вимог частини 3 ст. 375 Цивільного кодексу України, ст. 20 

Земельного кодексу України,  частини 1 статті 25 та частини 4 статті 26  «Про 

регулювання містобудівної діяльності». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Білоцерківської міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, 

планування території, будівництва, архітектури охорони пам’яток  історичного 

середовища. 

 

Міський голова                                                                                               Геннадій ДИКИЙ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2015-%D0%BF#n11

