
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 липня 2022 року                                                               № 3028-31-VIII 

 

Про  розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо  

відведення  земельної  ділянки та передачу  земельної ділянки  

комунальної власності в оренду Акціонерному товариству  

«Городище –Пустоварівський цукровий завод»   

кадастровий номер: 3210300000:04:034:0095 

 

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 10 лютого 2022 року 

№45, заяву Акціонерного товариства «Городище –Пустоваровський цукровий завод» від 02 

лютого 2022 року №15.1-07/813, додані до заяви документи та  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, рішення Білоцерківської міської ради від 25 квітня 2019 року № 

3762-70-VIІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду Публічному  акціонерному товариству 

«Городище –Пустоварівський цукровий завод» зі змінами,   відповідно до статей 12, 79-1, 93, 

122, 123, 124, 125, 126,  186, п.24 розділу Х Земельного кодексу України, Закону України «Про 

оренду землі», ч.5 ст. 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 50, підпункт 

а) пункту 12 Прикінцевих положень Закону України «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 

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

 

1.Відмовити в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та в передачі земельної ділянки комунальної власності в оренду Акціонерному товариству 

«Городище –Пустоварівський цукровий завод» з цільовим призначенням 11.02  Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (вид використання - для експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі літера "Б") за адресою: вулиця Привокзальна, 9а, місто 

Біла Церква, Білоцерківський район площею 0,3205 га, строком на 49 (сорок дев’ять) років за 

рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква, кадастровий номер: 

3210300000:04:034:0095, відповідно до вимог підпункту а) пункту 12 Прикінцевих положень 

Закону України "Про землеустрій", а саме: до 1 січня 2024 року до складу проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель включається щодо земельної ділянки, розташованої на території 

пам’ятки культурної спадщини місцевого значення, історико-культурного заповідника 

місцевого значення, їх зон охорони - інформація про режимоутворюючі об’єкти культурної 

спадщини та обмеження у використанні земельної ділянки, надана органом охорони 

культурної спадщини органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, 

Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій, а у складі доданого до заяви 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вказана інформація відсутня.  



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                                                               № 3028-31-VIII

