
проект
Автор
постійна комісія * питань земельних відносин 
та земельного кадастру, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища

Рішення
Про внесення змін в рішення міської ради
від 28 липня 2022 року № 2905-31-VIII
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в пос тійне корис тування
Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради
за адресою: село Мазепинці. Білоцерківський район»

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 
кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного
середовища до міського голови від ______________. протокол постійної комісії з питань
земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища від 10 січня 2023 року №62. заяву Управління 
комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради від 29 грудня 2022 року 
№15.1-07/3198 та додані до заяви документи, відповідно до статей 12. 122 Земельного 
кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та 
ліквідацію районів» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року 
№ 705-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження території
територіальних громад Київської області», міська рада вирішила:

1. Внести зміни в рішення міської від 28 липня 2022 року № 2905-31 -V111 «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування Управлінню комунальної власності іа концесії Білоцерківської 
міської ради за адресою: село Мазепинці, Білоцерківський район», а саме: в пункті 1 слова 
«за адресою: вулиця Захара Щербини» замінити на слова: «за адресою: вулиця Івана 
Мазепи» у зв'язку з уточненням адреси земельної ділянки.

2. Контроль за виконанням цього рішення, покласти на постійну комісію з питань 
земельних відноснії та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища.

Міський голова Ген надій ДИКИЙ



Голова постійної комісії Білоцерківської 
міської ради з пи іаиь земельних 
відносин та земельного кадастру, 
планування території, будівниціиа. 
архітектури, охорони пам'яіок 
іс і оричноі о середови та Олександр БАЛАНОВСЬКИЙ


