
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 квітня 2021 року                                                                        № 691-12-VIII 

 

Про розгляд заяви щодо припинення терміну дії договору оренди землі  

Янішевській Інні Миколаївні, Рудківській Анжелі Миколаївні 

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 17 березня 2021 року №521/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 04 березня 2021 

року №10, заяву громадян Янішевської Інни Миколаївни та Рудківської Анжели Миколаївни 

від 29 січня 2021 року №15.1-07/461 та додані до заяви документи, відповідно до статей 12, 

93, 141  Земельного кодексу України, ч.1 ст. 31 Закону України «Про оренду землі», п.34 ч.1 

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

 

1.Відмовити в припиненні договору оренди землі  з Янішевською Інною 

Миколаївною та Рудківською Анжелою Миколаївною  під розміщення приміщення торгівлі 

та реконструкцію зупинки очікування громадського транспорту за адресою: вулиця 

Першотравнева, біля житлового будинку №35 (в районі дитсадка №27) площею 0,0070 га з 

кадастровим номером:  3210300000:03:001:0130,  який укладений 08 вересня 2015 року №95 

на  підставі підпункту 6.9 пункту 6 рішення міської ради  від 19 лютого 2015 року №1407-72-

VI «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки юридичним та 

фізичним особам - підприємцям», зі змінами  та зареєстрований в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно  як інше речове право від 23 лютого 2016 року №13489517,  

відповідно до п. е) ч. 1 ст. 141 Земельного кодексу України, а саме: набуття іншою особою 

права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній 

ділянці, враховуючи протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного 

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

середовища від 04 березня 2021 року №10. 

2. 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 

 


