
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 квітня 2021 року                                                                        № 801-12-VIII 

 

Про внесення змін в рішення міської ради  від 25 лютого 2021 року 

№ 479-10-VIII «Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки  

комунальної власності у спільну часткову власність громадянину  

Шкулію Олександру Сергійовичу (2/5 часток земельної ділянки)» 

  

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 14 квітня 2021 року №728/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 07 квітня 2021 року 

№12, заяву громадян Шкулія Олександра Сергійовича та Шкулій Ганни Олександрівни від 

22 березня 2021 року №15.1-07/1281 та додані до заяви документи, відповідно до статей 12, 

120, 122 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій»,  п.34 ч.1 ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила: 

 1.Внести зміни в рішення міської ради від 25 лютого 2021 року № 479-10-VIII «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки комунальної 

власності у спільну часткову власність громадянину Шкулію Олександру Сергійовичу (2/5 

часток земельної ділянки)», а саме:  

- у назві рішення після слів "(2/5 часток земельної ділянки)" доповнити словами та 

цифрами: "та громадянці Шкулій Ганні Олександрівні (3/5 часток земельної ділянки)";  

- у мотивувальній частині після слів "Шкулія Олександра Сергійовича" доповнити 

словами: "та громадянки Шкулій Ганни Олександрівни" і далі по тексту;  

- пункт 1 рішення після слів: "Шкулію Олександру Сергійовичу" доповнити 

словами: "та громадянці Шкулій Ганні Олександрівні" і далі по тексту;  

- пункт 2 рішення викласти в наступній редакції: «Передати земельну ділянку 

комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Шкулію Олександру 

Сергійовичу (2/5 часток земельної ділянки) та Шкулій Ганні Олександрівні (3/5 часток 

земельної ділянки)з цільовим призначенням 02.01. Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (під розміщення 

існуючого житлового будинку) за адресою: вулиця Степана Бандери, 120 площею 0,1000 га, 

за рахунок земель населеного пункту м. Біла Церква. Кадастровий номер: 

3210300000:03:011:0237»; 

- у пункті 3 рішення слова: «Громадянину, зазначеному», замінити на слова: 

«Громадянам, зазначеним» 

 у зв’язку з заявою громадян.. 
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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 

 


