
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 жовтня 2022 року                                                               № 3148-33-VIII 

 

Про  проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  

комунальної власності з кадастровим номером 3210300000:06:027:0041  

з метою підготовки лоту до проведення земельних  

торгів у формі електронного аукціону 
 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 05 вересня 2022 року №1190/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 17 серпня 2022 року 

№51, відповідно до статей 12, 122, 134-136 Земельного кодексу України, статей 6, 13, 15 

Закону України «Про оцінку земель», Закон України «Про державні закупівлі», п. 34 ч. 1 ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Білоцерківської міської 

ради від 24 грудня 2020 року № 43-05-VІІІ «Про затвердження Програми розвитку земельних 

відносин Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (зі змінами), з 

метою підготовки лотів до проведення земельних торгів у формі електронного аукціону, 

міська рада вирішила: 
 

1. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власності 

площею 0,2895 га з цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (категорія земель: землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення), яка знаходиться за адресою: вул. Мережна,  

місто Біла Церква, Білоцерківський район.  Кадастровий номер: 3210300000:06:027:0041. 

2. Управлінню регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради 

організувати роботи щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності площею 0,2895 га з цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості (категорія земель: землі промисловості, транспорту, 

електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення), яка знаходиться за 

адресою: вул. Мережна, місто Біла Церква, Білоцерківський район, кадастровий номер: 

3210300000:06:027:0041. 

3. Фінансування послуги з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності площею 0,2895 га з цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості (категорія земель: землі промисловості, транспорту, 

електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення), яка знаходиться за 

адресою: вул. Мережна, місто Біла Церква, Білоцерківський район, кадастровий номер: 

3210300000:06:027:0041 провести виконавчому комітету Білоцерківської міської ради.  

4. 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 


