
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 грудня 2022 року                                                               № 3373-35-VIII 

 

Про розгляд заяви про припинення права постійного  

Користування земельною ділянкою Українському  

державному підприємству поштового зв’язку «УКРПОШТА»  

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 29 листопада 2022 року №1804/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 03 листопада 2022 

року №55, заяву Акціонерного товариства «УКРПОШТА» від 23 вересня 2022 року №15.1-

07/2381, відповідно до ст. 12, п. е) ч.1 ст. 141, пп. ґ) п.24 розділу Х Земельного кодексу України, 

п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

вирішила: 

 

1.Відмовити в припиненні права постійного користування земельною ділянкою під 

розміщення відділення поштового зв’язку № 9, яке виникло на підставі рішення 

Білоцерківської міської ради 10 сесії V скликання від 29 грудня 2006 року №225 і Державного 

акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ №143630, виданого 01 

червня 2011 року та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право 

власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за 

№321030003000038 за адресою: вулиця Польова, 79 місто Біла Церква площею 0,0572 га, 

кадастровий номер: 3210300000:06:025:0049, відповідно до статей 12, 122, пп. ґ) п.24 розділу 

Х Земельного кодексу України, а саме: до повноважень сільських, селищних, міських рад у 

галузі земельних відносин належить розпорядження землями комунальної власності 

територіальних громад; сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність 

або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для 

всіх потреб, враховуючи, що розпорядження земельною ділянкою не відноситься до 

повноважень Білоцерківської міської ради, оскільки земельна ділянка знаходиться в державній 

власності. 

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 

 

 

 

 


