
 

                                                                                                                          

                 БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2023 року                                                               № 3645-37-VIII 

 

Про розгляд заяви про продаж земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення комунальної власності фізичній особі – підприємцю   

Корчук Оксані Вікторівні 

 

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 фізичної особи – підприємця Корчук Оксани Вікторівни від 18 січня 2023 року 

№15.1-07/114 та звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, з 

метою сприяння соціально-економічному розвитку міста Біла Церква, відповідно до статей 12, 

122, 127, 128, 134 Земельного кодексу України, Законами України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ч. 1 

п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Методики оцінки майна, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891та рішення 

Білоцерківської міської ради від 30 липня 2020 року № 5715-100-VIІ «Про надання дозволу на 

продаж земельної ділянки комунальної власності, яка знаходиться в користуванні фізичної 

особи – підприємця Корчук Оксани Вікторівни», міська рада вирішила:  

               

1.Відмовити у продажі у власність фізичній особі – підприємцю Корчук Оксані 

Вікторівні земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності 

(кадастровий номер: 3210300000:07:007:0064) загальною площею 0,0096 га з цільовим 

призначенням 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (вид використання 

– для експлуатації та обслуговування магазину – нежитлова будівля літера «Г»), на якій 

розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого майна за адресою: проспект Незалежності, 

53г, місто Біла Церква, Білоцерківський район у зв’язку з тим, що термін звіту про експерту 

грошову оцінку закінчився 23 вересня 2022 року відповідно до п.23 Методики оцінки майна, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 та 

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 даного 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 


