
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 25 листопада 2021 року                                                             № 1970-21-VIII 

 
Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою Комунальному некомерційному  

підприємству Білоцерківської міської ради  

«МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  

ДОПОМОГИ № 1» 

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 23 листопада 2021 року №2109/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 16 листопада 2021 

року №37, заяву Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1»  від 03 

листопада 2021 року №15.1-07/5397, відповідно до ст. 12, п. е) ч.1 ст. 141 Земельного кодексу 

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

вирішила: 

 

1.Припинити право постійного користування земельною ділянкою Комунальному 

некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» з цільовим призначення 03.03 Для будівництва 

та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (вид 

використання – під розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини), яке 

виникло на підставі рішення Білоцерківської міської ради від 28 лютого 2019 року № 3467-67-

VII  і зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно  як інше речове 

право 13 березня 2019 року № 30732269  між багатоповерховим житловим будинком №5/2 по 

вулиці Героїв Чорнобиля та багатоповерховим житловим будинком №1 по провулку 

Інститутський площею 0,0507 га, кадастровий номер: 3220489500:01:023:0626, відповідно до 

п. а) ч. 1 ст. 141 Земельного кодексу України, а саме: добровільна відмова від права 

користування земельною ділянкою. 

2.Заявнику зареєструвати припинення права постійного користування земельною 

ділянкою в порядку, визначеному чинним законодавством України.  

3.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 

 

 

 

 
 


