
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 05 січня 2021 року                                                                        № 237-07-VIIІ 

  

Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності  

в оренду громадянину Олійнику Олегу Костянтиновичу, 

громадянці Красновій Тамарі Вячеславівні 

 

Розглянувши звернення постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 30 грудня 2020 року №434/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 28 грудня 2020 року 

№3, заяву громадянина Олійника Олега Костянтиновича, громадянки Краснової Тамари 

Вячеславівни 11 вересня 2020 року №15.1-07/4266 та додані до заяви документи, відповідно 

до ст. ст. 12, 65, 79-1, 93, 122, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, ч.5 ст. 16 Закону 

України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч. 1 

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

 

1.Відмовити в передачі земельної ділянки комунальної власності, яка утворилась в 

результаті поділу земельної ділянки площею 0,3913 га з кадастровим номером: 

3210300000:04:042:0100 в оренду громадянину Олійнику Олегу Костянтиновичу, громадянці 

Красновій Тамарі Вячеславівні з цільовим призначенням 11.02. Для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  (вид використання – для експлуатації та 

обслуговування виробничої бази та адміністративних споруд – нежитлове приміщення в 

нежитловій будівлі літера «А»), площею 0,1149 га за адресою: вулиця Павліченко, 29 А, 

приміщення 3, строком на 20 (двадцять) років, кадастровий номер: 3210300000:04:042:0106, 

відповідно до вимог ч.1 ст. 65 Земельного кодексу України, а саме землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення надаються в установленому 

порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань  

земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                                                          Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 


