
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 липня 2022 року                                                               № 2999-31-VIII 

 

 

Про розгляд заяви про припинення права  

постійного користування земельною ділянкою  

Білоцерківським електричним мережам 

 

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 №772/02-17, протокол постійної 

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

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

№47, заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 11 лютого 2022 року №15.1-07/1109 та додані до заяви 

документи, відповідно до ст. 12, п. е) ч.1 ст. 141, п.24 розділу Х Земельного кодексу України, 

п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Верховної 

Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» та 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 705-р «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження території територіальних громад Київської 

області» міська рада вирішила: 

 

1. Відмовити в припиненні права постійного користування земельними ділянками 

загальною площею 1,1690 га, в тому числі: земельна ділянка площею 1,0400 га і земельна 

ділянка площею 0,1290 га для виробничих потреб електропостачання Білоцерківським 

електричним мережам, яке виникло на підставі Державного акту на право постійного 

користування землею серії ІІ-КВ №002394, виданого Шкарівською сільською радою 

Білоцерківського району Київської області 11 березня 1998 року  та зареєстрованого в Книзі 

записів державних актів на право постійного користування землею за №89, враховуючи 

протокол постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 10 травня 

2022 року №47. 

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. 

 

Міський голова                                                                                          Геннадій ДИКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 


	від 28 липня 2022 року                                                               № 2999-31-VIII

