
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 25 лютого 2021 року                                                                        № 382-10-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, 

парковою зоною, вулицею Молодіжною, Комунальним підприємством  

Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління»  

та вулицею Митрофанова, 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, парковою зоною, вулицею 

Молодіжною, Комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Тролейбусне 

управління» та вулицею Митрофанова, 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, парковою 

зоною, вулицею Молодіжною, Комунальним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Тролейбусне управління» та вулицею Митрофанова, в межах м.Біла Церква Київської 

області: 

- земельна ділянка площею 0,3884 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:003:0027;  

- земельна ділянка площею 0,2771 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:003:0038;  
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- земельна ділянка площею 0,4802 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:003:0047;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 65 площею 0,3082 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:003:0028;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 59 площею 0,4089 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:003:0030;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Митрофанова, 9 площею 0,2302 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:004:0025;  

- земельна ділянка площею 0,3188 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:004:0024;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 71 площею 0,1977 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:004:0026;  

- земельна ділянка площею 0,4581 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:004:0027;  

- земельна ділянка площею 2,2194 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:003:0046;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 55 площею 0,6938 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:003:0041;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 57 площею 0,5895 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:003:0042;  

- земельна ділянка площею 0,4659 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:003:0029;  

- земельна ділянка площею 0,2643 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:004:0035;  

- земельна ділянка площею 0,2007 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:004:0033;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 69 площею 0,2588 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:004:0028;  

- земельна ділянка площею 0,3170 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:003:0043;  
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- земельна ділянка площею 0,4978 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:003:0044;  

- земельна ділянка площею 0,7443 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:003:0031;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Молодіжна, 61 площею 0,3845 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:003:0036;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Леваневського, 63 площею 0,4049 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:003:0035;  

- земельна ділянка площею 0,4594 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:004:0030;  

- земельна ділянка площею 0,7579 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:004:0031;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Митрофанова, 11 площею 0,3426 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:004:0029;  

- земельна ділянка площею 0,0970 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:004:0037;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Митрофанова, 13/16 площею 0,2498 га з 

цільовим призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

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

номер 3210300000:07:004:0032;  

- земельна ділянка площею 0,3667 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:004:0034;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Молодіжна, 8 площею 0,2010 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:003:0039;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Молодіжна, 6 площею 0,1250 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:003:0037;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Молодіжна, 6 площею 0,1933 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:003:0034;  

- земельна ділянка площею 0,4022 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:010:0003;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Молодіжна, 6 площею 0,1867 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
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будинку, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер 

3210300000:07:003:0045;  

- земельна ділянка площею 0,2564 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:003:0040;  

- земельна ділянка площею 0,4350 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3210300000:07:010:0004;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Молодіжна, 14 площею 0,4145 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3210300000:07:004:0036;  

- земельна ділянка площею 0,9667 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3220489500:02:026:0547;  

- земельна ділянка площею 0,2455 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3220489500:02:026:0564; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Молодіжна, 20 площею 0,1766 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3220489500:02:026:0560;  

- земельна ділянка площею 0,2844 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3220489500:02:026:0551; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Молодіжна, 22 площею 0,2078 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3220489500:02:026:0559;  

- земельна ділянка площею 0,4479 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3220489500:02:026:0545; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Молодіжна, 26 площею 0,1950 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3220489500:02:026:0563;  

- земельна ділянка за адресою: вулиця Молодіжна площею 0,2592 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3220489500:02:026:0554;  

- земельна ділянка площею 0,2416 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3220489500:02:026:0562; 

- земельна ділянка за адресою: вулиця Молодіжна, 34 площею 0,1945 га з цільовим 

призначенням 02.03. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

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

3220489500:02:026:0561;  

- земельна ділянка площею 0,2040 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3220489500:02:026:0555; 
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- земельна ділянка площею 0,0190 га з цільовим призначенням 14.02. Для розміщення, 

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

та теплової енергії, кадастровий номер 3220489500:02:026:0552; 

- земельна ділянка площею 0,1261 га з цільовим призначенням 18.00. Землі загального 

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

3220489500:02:026:0556. 

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 


