
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 квітня 2021 року                                                                        № 622-12-VIII 

 

Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду   

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ  

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

Розглянувши  подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 18 лютого 2021 року №218/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 11 лютого 2021 

року №8, заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 21 січня 2021 року №354/01-15 та додані до заяви 

документи,  відповідно до статей 12, 79-1, 93, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, ст. 

24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», п. 34. ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 

 

1.Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з 

цільовим призначенням 14.02. Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (вид використання - для 

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

електричної та теплової енергії (КЛ-10 кВ))  за адресою: вулиця Андрея Шептицького та 

вулиця Водопійна орієнтовною площею 0,2362 га за рахунок земель населеного пункту м. 

Біла Церква відповідно до вимог абзацу 2 частини 2 статті 123 Земельного кодексу України, 

а саме до клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 

розташування та розмір земельної ділянки, оскільки згідно графічних матеріалів, доданих до 

заяви від 21 січня 2021 року №354/01-15 не можливо встановити місцезнаходження 

земельної ділянки та її розміри враховуючи протокол постійної комісії з питань  земельних 

відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища від 11 лютого 2021 року №8. 

2.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 

 


