
ПРОЄКТ
Автор
постійна комісія з питань земельних відносин 
та земельного кадастру, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
і стори чн ого се ре; ю в и ща

Рішення
Про надання дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо всіановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Фермерському господарству «АГРО-УСТИМЕНКО»

Розглянувши звернення постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 
кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного
середовища до міського голови в і д ___________  ___. 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 Фермерського господарства «АГРО-УСТИМЕНКО» від 02 січня 2023 року 
№15.1-07/03 та додані до заяви документи, відповідно до статей 12. 79-1. 122 Земельного 
кодексу України, ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 55 
Закону України «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закон)- України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 
8 0 7-1X «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. Надаїи дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
всіановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Фермерському 
господарству «АГРО-УСТИМЕНКО» площею 1.6964 га з цільовим призначенням 01.01 Для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Білоцерківської міської 
територіальної громади. Кадастровий номер: 3220455500:02:004:0035.

2. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в шпурі (на місцевості) Фермерському 
господарству «АГРО-УСТИМЕНКО» площею 0.4561 га з цільовим призначенням 01.01 Для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Білоцерківської міської 
територіальної громади. Кадастровий номер: 3220455500:02:004:0011.

3.Особі, зазначеній в цьому рішенні, подати на розгляд сесії міської ради належним 
чином розроблені технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для затвердження.

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

Міський толова 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


