
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 02 вересня 2021 року                                                             № 1315-16-VIII 

 
Про розірвання в односторонньому порядку договору  

№10-08/105 про встановлення особистого строкового  

сервітуту земельної ділянки від 23 жовтня 2020 року,  

укладеного на користь фізичної особи – підприємця  

Ільїної Лариси Вікторівни 

 

Розглянувши звернення постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища та благоустрою до міського голови від 30 серпня 2021 року № 1472/02-17, 

протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою від 26 серпня 2021 року №27, звернення мешканців будинку №50/5 по вулиці 

Леваневського, місто Біла Церква від 22 липня 2021 року №К-2203, Протокол Комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» №377/21 про 

адміністративне правопорушення ст.152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення від 04 серпня 2021 року, договір №10-08/105 про встановлення особистого 

строкового сервітуту земельної ділянки від 23 жовтня 2020 року, відповідно до статей 12, 120 

Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада вирішила: 

 

1. Розірвати в односторонньому порядку договір про встановлення особистого 

строкового сервітуту земельної ділянки з фізичною особою – підприємцем Iльїною Ларисою 

Вікторівною для експлуатації та обслуговування тимчасової споруди для здійснення 

підприємницької діяльності з навісом очікування громадського транспорту за адресою: вулиця 

Леваневського, в районі техучилища №9, місто Біла Церква площею 0,0070 га, який укладений 

23 жовтня 2020 року на №10-08/105 на підставі рішення Білоцерківської міської ради від 27 

серпня 2020 року №5793-101-VІІ «Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою 

– підприємцем Ільїною Ларисою Вікторівною» відповідно до пункту 4.1.9. договору №10-

08/105 про встановлення особистого строкового сервітуту земельної ділянки від 23 жовтня 

2020 року, а саме невиконання Сервітуарієм пункт 4.4.4. даного договору. 

2. Фізичній особі – підприємцю Ільїній Ларисі Вікторівні протягом 30 календарних 

днів з дня прийняття цього рішення провести демонтаж тимчасової споруди для здійснення 

підприємницької діяльності та повернути земельну ділянку у стані, не гіршому, порівняно з 

тим, у якому вона одержала її в користування.  

3. Організаційному відділу Білоцерківської міської ради довести рішення до відома 

структурних підрозділів Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету і належним 

чином повідомити фізичну особу – підприємця Ільїну Ларису Вікторівну про прийняте 

рішення. 
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4. 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   


