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Рiшення

*:: з:-;1,тнiсть Hartipi" *ооо встановлення земельного cepBiTyTy
:: :a,з;1;-] сток пi: розrriшення павiльЙону по продажу продовольчих
:--з::iз зз зtrресою: ву"-Iиця Митрофанова, в районi житлового
б1, -;l;Kr -\:-] по в1,.rичi Леваневського фiзичнiй
r^J.б: - пl::рllсrtцю Гриценко Таiсii IBaHiBHi

рt-)зг.-1ян\,вшIr звернення мiського голови, подання Бiлоцеркiвського вiддiлу полiцii
Го.l..вного }rrрав;riння Нацiональноi полiцii в Киiвськiй областi вiд 24.02.2020 року
.\9105-r 01-1-1 про усунення приtмн i уиов, що сприяють вчиненню злочинiв та
прзво:lор\,шень проти публiчноi безпеки, життя та здоров'я особи, а також злочинiв
протI{ B.racHocTi та публiчного порядку i моральностi, вiдповiдно до ст. ст. |2, 1,02, |22,
Зеrtе.rьного Ko.feкcy Украiни, ст.406 I]ивiльного кодексу УкраТни, п.З4 ч.1 ст, 26 Закону
}'KpaiHll <<Про rricueBe самоврядування в YKpaiHi>, MicbKa рада вирiшила:

1.Повiдоrrити фiзичну особу - пiдприемця Гриценко Таiсiю IBaHiBHy - сервiтуарiя
зеrtельноi дiлянки по вулицi Митрофанова, в районi житлового булинку JФ 73 по вулицi
Леваневського в лr. Бiла I_{epKBa, площею 0,0038 га пiд розмiщення павiльйону по продажу
продовольчих ToBapiB про вiдсlтнiсть HaMipiB БiлоцеркiвськоТ MicbKoi ради щодо
встановлення земельного cepBiTyTy на новий строк.

2. Повiдомити користувача земельноi дiлянки фiзичну особу * пiдприсмця
Гриченко ТаТсiю IBaHiBHy, що TepMiH дii договору про встановлення особистого
строкового cepBiTyTy вiд 03 липня 2017 року JФ54, який заресстрований в Управлiннi
регулювання земельних вiдносин Бiлоцеркiвськоi MicbKoi ради за ]ф 54 вiд 03 липня 2017

року, закiнчуеться 25 травня2020 року.
3. Фiзичнiй особi - пiдприемцю Гриценко Tai'cii IBaHiBHi протягом 14 ка_пендарних

днiв з дня закiнчення TepMiHy лii договору про встановлення особистого строкового
cepBiTyTy земельноi дiлянки повернуIи земельну дiлянку у cTaHi, не гiршому порiвняно з
тим, у якому вона одержала п в користування.

4. Органiзацiйному вiддiлу БiлоцеркiвськоТ MicbKoi ради довести рiшення до вiдома
структурних пiдроздiлiв Бiлоцеркiвськоi мiськоi ради та ii виконавчого KoMiTeTy i
ншIежним чином повiдомити сервiтуарiя земельноТ дiлянки фiзичну особу - пiдприсмця
Гриценко Таiсiю IBaHiBHy про прийняте рiшення.

5. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань
земельних вiдносин та земельного кадастру, планування територii, будiвництва,
архiтектури, охорони пам'яток, iсторичного середовища та благоустрою.
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