
 

                                                                                                                          

                 БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2023 року                                                               № 3637-37-VIII 

 

Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з  

громадянином Пашинським Віктором Миколайовичем  

   

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 17 лютого 2023 року №315/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 02 лютого 2023 року 

№63, заяву громадянина Пашинського Віктора Миколайовича від 18 січня 2023 року №15.1-

07/117 та додані до заяви документи, відповідно до статей 12, 79-1, 98-102, 124-1 Земельного 

кодексу України, ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  ст.30 

Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»п. 34 ч. 1 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ДБН Б.2.2-12-2019, міська 

рада вирішила: 

 

1.Відмовити в укладенні договору про встановлення особистого строкового сервітуту 

з громадянином Пашинським Віктором Миколайовичем  на земельну ділянку з цільовим 

призначенням 02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів (вид права земельного сервітуту 

– право на розміщення металевого гаража № 12, код обмеження код обмеження – 07.10 Інші 

земельні сервітути) за адресою: вулиця Рибна, в районі ЗОШ № 10 та СТО ФОП Клінкіна, 

місто Біла Церква, Білоцерківський район площею 0,0030 га строком на 5 (п’ять) років за 

рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква, кадастровий номер: 

3210300000:07:015:0089, відповідно до вимог: 

- рішення Білоцерківської міської ради від 28 листопада 2019 року за № 4641-84-VII 

на дану територію затверджено детальний план частини території сектору № 39 міста Біла 

Церква, обмеженого вул. Рибна та проектними магістральними дорогами, згідно з яким 

земельна ділянка, що розглядається, розташована в межах території невизначеного 

призначення; 

- пункту 10.8.3. ДБН Б.2.2-12-2019: «Розміщення боксових гаражів на території 

житлових кварталів, мікрорайонів багатоквартирної житлової забудови не допускається»;  

- до ст. 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні»,  

враховуючи протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного 

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

середовища від 02 лютого 2023 року №63. 

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 


