
Звіт 

про діяльність відділу комунальної власності та земельних відносин 

за  2018 рік 

    За звітний період у відділ комунальної власності та земельних відносин 

надійшло 923 звернення від фізичних та юридичних осіб по питаннях 

земельних відносин, зокрема: 

• 710 звернень від фізичних осіб 

• 213 звернень від юридичних осіб 

      Спеціалістами відділу було підготовлено 45 проектів рішень, відповідно 

до яких: 

     157 громадянам надано дозволи на виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд; 

     137 громадянам затверджено проекти землеустрою та передано у 

власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель та споруд; 

        11 громадянам затверджено проекти землеустрою та передано у 

власність земельні ділянки для індивідуального гаражного будівництва; 

        1 громадянину затверджено проект землеустрою та передано в оренду 

земельну ділянку для індивідуального гаражного будівництва; 

       2 громадянам надано дозволи на виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок з метою подальшої передачі їх в оренду 

для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель та споруд; 

      6 громадянам затверджено проекти землеустрою та передано в оренду 

земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель та споруд ; 

      24 суб’єктам господарської діяльності надано дозволи на виготовлення 

проектів землеустрою з метою оформлення права оренди на земельні ділянки 

під об’єктами нерухомого майна, які перебувають у їх власності та 

використовуються для здійснення господарської діяльності; 

      29 суб’єктам господарської діяльності затверджено проекти землеустрою 

та передано в оренду земельні  ділянки для здійснення господарської 

діяльності;  

      158 суб’єктам господарської діяльності продовжено договори оренди та 

договори сервітутного землекористування. 



     На підставі рішень Бердичівської міської ради спеціалістами відділу 

підготовлено та укладено: 

• 29 договорів оренди землі ( 13 договорів з фізичними особами та 16 – з 

юридичними особами);  

• 64 додаткових угоди до договорів оренди землі ( 45 – з фізичними 

особами і 19 – з юридичними особами)   

• 5 договорів сервітутного землекористування (4 – з фізичними особами і 

1 – з юридичними особами); 

• 65  додаткових угод до договорів сервітутного землекористування (54 – 

з фізичними особами, 11 – з юридичними особами). 

    Крім того,  підготовлено та зареєстровано 39 договори про встановлення 

обмежень на земельні ділянки. 

       Впродовж 2018 року надійшло 64 звернення від учасників 

антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на виділення земельних 

ділянок  для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель та споруд. Рішенням сесії Бердичівської міської ради 42 учасникам 

АТО/ООС затверджено проекти землеустрою та передано у власність 

земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель та споруд. 

       На звернення від громадян та юридичних осіб, які надходять до відділу 

організовується засідання комісії з розгляду земельних відносин та спорів. За 

звітний період проведено 7 засідань комісії, де розглянуто 82 спірних 

питання з виїздом на місце, про що складені відповідні акти комісії. 

Проведено 4 засідання конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах на земельні ділянки, за результатами яких проведено 2 

аукціони з продажу права оренди на земельні ділянки, виготовлено 3 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності.  


