
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 червня 2022 року                                                               № 2786-30-VIII 
 

Про надання дозволу на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо інвентаризації  земель  

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» 

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 08 червня 2022 року № 773/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 10 равня 2022 року 

№47, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» від 05 травня 2022 

року №1833/01-15 та додані до заяви документи, відповідно до статей 12, 22, 122, пунктів 24, 

27 розділу Х 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, міська рада вирішила:  

1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель частини території Білоцерківської міської територіальної громади 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» орієнтовною площею 1,9 га 

(земельна частка (пай) №945) з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колективної власності колишньої 

Колективної сільськогосподарської агрофірми «Білоцерківська».   

2. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель частини території Білоцерківської міської територіальної громади 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» орієнтовною площею 1,0 га 

(земельна частка (пай) №931) з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колективної власності колишньої 

Колективної сільськогосподарської агрофірми «Білоцерківська». 

  3. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель частини території Білоцерківської міської територіальної громади 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» орієнтовною площею 0,5 га 

(земельна частка (пай) №874) з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колективної власності колишньої 

Колективної сільськогосподарської агрофірми «Білоцерківська».   

4. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель частини території Білоцерківської міської територіальної громади 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» орієнтовною площею 1,9 га 

(земельна частка (пай) №1061) з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колективної власності колишньої 

Колективної сільськогосподарської агрофірми «Білоцерківська».   

5. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель частини території Білоцерківської міської територіальної громади 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» орієнтовною площею 1,9 га 

(земельна частка (пай) №1050) з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колективної власності колишньої 

Колективної сільськогосподарської агрофірми «Білоцерківська».   

6. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель частини території Білоцерківської міської територіальної громади 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» орієнтовною площею 1,1 га 

(земельна частка (пай) №611) з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колективної власності колишньої 

Колективної сільськогосподарської агрофірми «Білоцерківська».   

7. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель частини території Білоцерківської міської територіальної громади 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» орієнтовною площею 1,6 га 

(земельна частка (пай) №780) з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колективної власності колишньої 

Колективної сільськогосподарської агрофірми «Білоцерківська».   

8. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель частини території Білоцерківської міської територіальної громади 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» орієнтовною площею 1,1 га 

(земельна частка (пай) №68) з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колективної власності колишньої 

Колективної сільськогосподарської агрофірми «Білоцерківська».   

9. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель частини території Білоцерківської міської територіальної громади 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» орієнтовною площею 0,8 га 

(земельна частка (пай) №287) з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колективної власності колишньої 

Колективної сільськогосподарської агрофірми «Білоцерківська».   

10. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель частини території Білоцерківської міської територіальної громади 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» орієнтовною площею 1,9 га 

(земельна частка (пай) №171) з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колективної власності колишньої 

Колективної сільськогосподарської агрофірми «Білоцерківська».   

11. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель частини території Білоцерківської міської територіальної громади 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» орієнтовною площею 1,75 га 

(земельна частка (пай) №537) з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колективної власності колишньої 

Колективної сільськогосподарської агрофірми «Білоцерківська».   

12. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель частини території Білоцерківської міської територіальної громади 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» орієнтовною площею 1,75 га 

(земельна частка (пай) №538) з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колективної власності колишньої 

Колективної сільськогосподарської агрофірми «Білоцерківська».   

13. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель частини території Білоцерківської міської територіальної громади 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» орієнтовною площею 1,5 га 

(земельна частка (пай) №613) з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель колективної власності колишньої 

Колективної сільськогосподарської агрофірми «Білоцерківська».   

14. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

частини території Білоцерківської міської територіальної громади подати на розгляд сесії 

міської ради для затвердження.       

15. 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 


