
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 25 лютого 2021 року                                                                        № 381-10-VIIІ 

 

Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо  

інвентаризації земель  комунальної власності Територіальній громаді  

м.Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради, а саме   

частини території м.Біла Церква, обмеженої вулицею Леваневського, 

вулицею Східною та ринком «Торгове містечко» (масив №2),  

в межах м.Біла Церква Київської області 

 

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 11 лютого 2021 року №166/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 05 лютого 2021 року 

№7, технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності 

Територіальній громаді м.Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради, а саме  частини 

території м.Біла Церква, обмеженої вулицею Леваневського, вулицею Східною та ринком 

«Торгове містечко» (масив №2) в межах м.Біла Церква Київської області, відповідно до ст. ст. 

12, 79-1  Земельного кодексу України, ст. 57 Закону України «Про землеустрій», ст. 16 Закону 

України «Про Державний земельний кадастр», п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 476, рішення міської ради 

від 25 травня 2017 року № 923-32-VII «Про проведення інвентаризації Території міста Біла 

Церква» міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

комунальної власності Територіальній громаді м.Біла Церква в особі Білоцерківської міської 

ради, а саме  частини території м.Біла Церква, обмеженої вулицею Леваневського, вулицею 

Східною та ринком «Торгове містечко» (масив №2) в межах м.Біла Церква Київської області: 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 46 площею 0,2066 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0458; 

- земельна ділянка площею 0,9401 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0459;  
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- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 48 площею 0,3529 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0463;  

- земельна ділянка площею 1,1227 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0474;  

- земельна ділянка площею 0,0154 га з цільовим призначенням 14.02. Для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, кадастровий номер: 3220489500:02:026:0502;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 50/5 площею 0,2569 га з 

цільовим призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий 

номер 3220489500:02:026:0466; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Митрофанова, 3 площею 0,2161 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0500; 

- земельна ділянка  площею 0,2375 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0479; 

- земельна ділянка площею 0,6485 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0484; 

 - земельна ділянка за адресою: вулиця Східна, 14 площею 0,2961 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0467; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Митрофанова, 1 площею 0,3006 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0471; 

- земельна ділянка площею 0,8376 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0498;  

- земельна ділянка площею 0,6724 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:9999;  

- земельна ділянка площею 0,0604 га з цільовим призначенням 14.02. Для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, кадастровий номер: 3220489500:02:026:0511;  

- земельна ділянка площею 0,5161 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0553;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Митрофанова, 2 площею 0,3573 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0512;  
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- земельна ділянка площею 0,3200 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0476;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Східна, 10 площею 0,3846 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0482;  

- земельна ділянка площею 0,0113 га з цільовим призначенням 14.02. Для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, кадастровий номер: 3220489500:02:026:0510;  

- земельна ділянка площею 0,4993 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0529; 

 - земельна ділянка за адресою: вулиця Східна, 8, площею 0,3039 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0470;  

- земельна ділянка площею 0,3861 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0481; 

- земельна ділянка площею 0,2062 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0496; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Східна, 2 площею 0,2140 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0475; 

- земельна ділянка площею 0,7355 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3220489500:02:026:0519;  

- земельна ділянка, площею 0,0165 га з цільовим призначенням 14.02. Для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, кадастровий номер: 3220489500:02:026:0513;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 62 площею 0,1699 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0478; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 60 площею 0,4123 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0515; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 70 площею 0,3698 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0504; 

- земельна ділянка площею 0,3477 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3220489500:02:026:0507;  

- земельна ділянка площею 0,0200 га з цільовим призначенням 14.02. Для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
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та теплової енергії, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, кадастровий номер: 3220489500:02:026:0501;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 56 а площею 0,1205 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0517; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 56 а, площею 0,3576 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0493; 

- земельна ділянка площею 0,3730 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3220489500:02:026:0514;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 64 площею 0,1455 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0508; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 66 площею 0,2911 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0509; 

- земельна ділянка площею 0,3910 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3220489500:02:026:0506;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Східна, 4 площею 0,0966 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0477; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Східна, 6 площею 0,2496 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0523; 

- земельна ділянка площею 0,4087 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

користування, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер: 

3220489500:02:026:0494;  

- земельна ділянка площею 0,0300 га з цільовим призначенням 14.02. Для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, кадастровий номер: 3220489500:02:026:0518;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 68 площею 0,5251 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3220489500:02:026:0503. 

2. Управлінню регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради 

забезпечити державну реєстрацію права комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади на земельні ділянки. 
3. 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 


