
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 липня 2022 року                                                               № 3026-31-VIII 

 

Про розгляд заяви про надання дозволу на  

розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки комунальної власності в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСТАР» 

 

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 №771/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 15 лютого 2022 року 

№46, заяву Приватного акціонерного товариства «КИЇСТАР» від 24 січня 2022 року №441/01-

15 та додані до заяви документи,  відповідно до статей 12, 79-1, 93, 122, 123, 124, ч.3 ст. 134, 

п.24 розділу Х Земельного кодексу України, ст. 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п. 34. ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила: 

 

1.Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному акціонерному товариству 

«КИЇВСТАР» з цільовим призначенням 13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 

телекомунікацій (вид використання – для експлуатації та обслуговування баштової споруди) 

орієнтовною площею 0,0196 га за рахунок земель Білоцерківської міської територіальної 

громади відповідно до статей 12, 122 Земельного кодексу України до повноважень сільських, 

селищних, міських рад у галузі земельних відносин належить розпорядження землями 

комунальної власності територіальних громад, а сільські, селищні, міські ради передають 

земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних 

територіальних громад для всіх потреб, враховуючи, що дана земельна ділянка є частиною 

земельної ділянки державної власності з кадастровим номером 3220489500:02:006:0005.  

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 
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