
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 липня 2022 року                                                               № 3041-31-VIII 

 

Про розгляд заяви про погодження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, 

на яку поширюється право сервітуту та встановлення земельного сервітуту з  

фізичною особою – підприємцем Бойком Дмитром Вікторовичем  

 

Розглянувши звернення постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 08 липня 2022 року №938/02-17, протокол постійної комісії 

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

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 23 червня 2022 року №48, заяву 

фізичної особи – підприємця Бойка Дмитра Вікторовича від 31 травня 2022 року №15.1-

07/1488 та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюється право сервітуту, відповідно до статей 12, 79-1, 98-102, 124-1, 186 

Земельного кодексу України, ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст. 55-1 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Порядку ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №1051 міська 

рада вирішила: 

 

1.Відмовити в погодженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та в укладенні договору 

про встановлення особистого строкового сервітуту з фізичною особою – підприємцем Бойком 

Дмитром Вікторовичем на частину земельної ділянки площею 0,0064 га від загальної площі 

земельної ділянки 0,8006 га з кадастровим номером: 3210300000:03:013:0106 та цільовим 

призначенням: 02.03 Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку на розміщення вхідної групи до власного нежитлового приміщення  - кафе з літнім 

майданчиком (код обмеження – 07.10 Інші земельні сервітути) терміном на 10 (десять) років 

за адресою: вулиця Запорізька,19, місто Біла Церква, Білоцерківський район враховуючи 

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

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 23 червня 

2022 року №48. 

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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