
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 липня 2022 року                                                               № 3000-31-VIII 

 

 

Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради  

від 15 липня 2021 року № 1209-15-VIII «Про затвердження  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та  

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  

Приватному акціонерному товариству «ДТЕК Київські  

Регіональні Електромережі»  площею 0,3094 га» (зі змінами)   

та в рішення міської ради від 15 липня 2021 року № 1211-15-VIII  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки та передачу земельної ділянки комунальної  

власності в оренду Приватному акціонерному товариству  

«ДТЕК Київські Регіональні Електромережі»  площею 0,1065 га»  

(зі змінами) 

 

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 28 січня 2022 року №557/01-15 та додані до заяви документи,  відповідно до ст. 12, п.23 

розділу Х Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада вирішила: 

1. Відмовити у внесенні змін до рішення міської ради від 15 липня 2021 року № 1209-

15-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному акціонерному 

товариству «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі»  площею 0,3094 га» (зі змінами), а 

саме: у пункті 2 слова та цифри: «строком на 5 (п’ять) років» замінити на слова та цифри: 

«строком на 49 (сорок дев’ять) років»  та у пункті 4 слова та цифри: «в розмірі 5%» замінити 

на слова та цифри: «в розмірі 3%» 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. Відмовити у внесенні змін до рішення міської ради  від 15 липня 2021 року № 1211-

15-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному акціонерному 

товариству «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі»  площею 0,1065 га» (зі змінами), а 

саме: у пункті 2 слова та цифри: «строком на 5 (п’ять) років» замінити на слова та цифри: 

«строком на 49 (сорок дев’ять) років»  та у пункті 4 слова та цифри: «в розмірі 5%» замінити 

на слова та цифри: «в розмірі 3%» 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. 

 



 

3.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 
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