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Автсlр
IIостiйна комiсiя з питань зе]чlельних вiдносин
1,а земе.цьного кадастру, планування r,ериторiТ.
б1,. ti Btt 1.1 t t гва. ltpx i т,-, кl,\, 11и. о\орон l{ l I a\t' яt,t,ок.

ic,t tlри,t t,tt_lt,rl серслOlJi.l i l tli

рitllення

Про налання дозво.;Iу на розроблення проекту зеN,{JIеустроlо

що.tо вijlведення зешtе.ilьноТдiлянки Kol\,fyнit-пbI{()l'I],IiicIl()t]I,i }]

opeHily фiзичнiй особi-пiдприс]мllю lяконцltl 1'.,1 11;1.1tlt() LJllilL}ll()lJl!,l,\

Розглянувши ltодання пос,l,iйноТ KoMicii з пи,гаtlь ]е\,Iе.пьних вij{нсlсин та зсN,Iсj]ьного

кадастру. планування територiТ, будiвниr{тва, архiтектури, охорони t]ам'яl,ок" iсr,оричного
середовиLtlа до мiського голови вiд . протокоJ
постiйноТ KoMiciT з питань зеN,Iельних }зirlitttlcl.ttI г:1 ,]c\I(,]It,II()I,0 Ka,,titc lp\. lLiIд}{\Iвання

територiТ. булiвництва, архir,ектури, охорони lla\l я lt)li. lu lL)l]l!,ttl()I[) ccl)a.,(()]jillltil rli.'t 04

березня 2021 року Ns10. заяву фiзичноТ особи-пiдtтрис\,Itlя f{якtlнця l'сrrнадiя [}iкгсlрсlвича
вiд 2З лютого 2021 року M15.|-071997 та доданi до заяви док},N,{енти, вiдповiлно ло с,гаr,ей

12,79-1, 93, |22, 12З, |24 Земельного кодексу УкраТни, ч.3 ст. 24 Закону УкраТни кПро

регулювання мiстобудiвноТ лiя,rьностi>, ст. 50 Закону УкраТни кПро :землеустрiй>. п. З4. ч.

l ст.26 Закону УкраТни кПро мiсuеве caN,IoBpя,,tll1lllltlrI в YKpai'ilill" rticbKa;la,Ia вl,тlliтlти".lа:

1.Надаr,и дозвiл на розробrIення проект},,]еNlJtе\,строк) I1I()_(L) вiJвслсгtнll зсптс.ltьттоi

;(i.tянки Ko\,IyHaJlbнol' власностi в орснду фiзичнiй особi-пiлприсN,It{ю Щяконцtо Геннадitо
Вiкторовичу з uiльовим признаLIенням 03.07 ff.пя булiвництва та обслуговування булiвель
торгiвлi за адресою: вулиця Героiв НебесноТ CoTHi. 54/l opic:HToBHoIo п-IоIIIею 0.0136 I,a за

рахунок земеJIь населеного IlyHKTy м. Бi-па Il.epl;rllr.

2.Особi, зазначенiЙ в цьоN,rу pirrrerтrrr. IIoj(a1 lи lla l](),]1.1r1.1 t,.]ci','\li!i;lrt)l pi.t,(li

наIежним чином розроблений проект зеN{ле,чстроto III0.1о Bi. l.tlc-lctttlя Je\lcjI},t'lol' ,,ti;rянклl в

оренлу лJlя затверлження.
3.Пrlоща земельноТ дiлянки буле уточнена при затвердженнi проекту землеус,грою

щодо вiдведення земе,цьноТ дiлянки в оренду.
4.Контро;rь за виконанняN,I Ilього рiшсrtrIrI ]I()I(. 1llC,I,I] }I11 tttlc,t iйlrr Ktlrticittl ,] 

II1.1,T,a]Ib

зеNlельних вiдносин та зеN,Iельного Ka.Llaclp},. п-rIat}I},liA}{]Ilt tcllriltrllii" 1_1 .titltIllllilJa.
архiтекr,ури, охорони пам'яток. iсторичного середоl]иIIlа.

мiський голова Геннадiй ДИКИЙ
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БIЛОЦЕРКIВСЪКА МlСЪКЛ РАДА
киiвськот областi

Br-l. Я. N4у,;tрого. l5. м. Бi;а I[epKBa. KtlTBcbKa об,,lасr,ь.

09l l7. r,ел.iфакс (0456З)5- l 1-2З. тел. (0156З ) -ý-]2-j]
e-mail: Ьс rTvklg]bc-гada.gov.ua

Код СДРПОУ 26376j00
^' ./. ,l И Хо 1! 1 ::' ::1, /* -7--

Зауважtення до рiшеltнll
<I1po надання дозвоJlу на розробrIення rIpoeKl,y землеустрою
шIодо вiдведення зеlчlельноТ дiлянки KO\,lvtiaulbHoT B:lacHocтi в

оренлУ tРiзичнiЙ особi-пi;tttрис]мцЮ.I{lt iiоt;lIttl l citlllt litil I}il,: lt,llt,tl,t,i,,,,

Рiшlення пiдго,говлено на тtiдставi заяви фiзrлчrtсlТ сtссlбl.t-гtiдприС\,rr{я /{ЯКОНltЯ

Геннадiя Вiкторовича вiл 23.lrKlTo1,o 2021 року Nчl5.1-0]l()L)1 щоло надання дозво-]Iу на

розроблення проекту землеустрою шtодо вiдвеitення :земеrlьноТ дiлянки комунальноТ

власностi в оренду з цiльовим признаLIенням 03.07 !ля булiвництва та обслуговуванн,l

булiвель торгiв:ri за адресою: вулиця ГероТв lIcбc":rirl'l ('ilrrli. :]1 l rlllicri].)llr]L)it) 1l]I{-)ll(clO

0.01Зб t,a.

Розглянувши доданi до заяви докуN{енти 1,прав"пillltя l)cI,}IjiIOBa}IIlя зе]\{ель}{их

вiдносин БiлоuеркiвськоТ MicbKoT раjIи надас своТ зауваження llo рiulення,
Вiдповiдно ло частини 2 cTaTтi 120 Зешlельного кодексУ Украiни, ЯКЩО ЖИЛИЙ

булинок. булiвля або споруда розмiщенi на земельrтiй ;tiлянtti. lllo перебl,вас у
користуваннi. то в разi набуття права ВЛасl](}t li tr i l11 1,i'i ] ]]i ,iri iillal\i,ii,li.i 1lCllc\().tl{l,b

право корис.гування зеN/tельною дi.ltянкою, на якil:t всlни po,зrtirltctti" }Ia,l ll\ ui,t\tlt\ rrlоlзlrх i в

тому Ж обсязi, що були у поперелнього,]емлекорIlсl\вi,lllа.
Вiлповiдно до докуп,rентiв доданих,цо,]аrtви фiзична особа ttiдприtlтецЬ

[яконечЬ ГеннадiЙ ВiкторовИч с власнИком частИни булiвлi за адресоIо: вулиця l'epoTB

Небеснот CoTHi" 54l11. а не будtlнку. булiв;li або спорr,ди. Прийlлятrrl pitlte}lIIrl l] raKiir

реrакчiт призвеле до IIоруцJення с,г, 120 зку.-,-
/,

Начацьникуправлiнн" ( /"t'

},ii i},,\I]. I I lIl!rI рIiг},,IIIовднrIя
зЕIиЕл b}t и х I}rдн ()син

мlсъкоi рдди
бул.Олексанлрiйський,75, м. Бiла I_{epKBa.

Киiвська обласr ь. 09 l 00)
Te-r.,/tPaKc (0,156З)-5-56-9l. тел. (0456j) -5-3 1-08

,_, lllltl] ,,,,llll.,:ltrtt ], (1 llr, l':i.]ll,!,()\,lilt
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