
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 27 травня 2021 року                                                                        № 921-13-VIII 

 

Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради   

від 29 червня 2017 року № 1011-34-VII «Про передачу  

земельної ділянки комунальної власності в оренду  

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ХІМЧИСТКА»  

та фізичній особі-підприємцю Губрію Руслану Олександровичу» 

 

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 травня 2021 року №976/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 22 квітня 2021 року 

№13, заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМЧИСТКА», фізичної 

особи-підприємця Олійник Оксани В’ячеславівни та громадянки Юревич Ірини Сергіївни від 

17 лютого 2021 року №950/01-12 та додані до заяви документи,  відповідно до ст. 12, 120, 122 

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

Україні», міська рада вирішила: 

 

1.Відмовити у внесенні змін в рішення міської ради  від 29 червня 2017 року № 1011-

34-VII «Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ХІМЧИСТКА» та фізичній особі-підприємцю Губрію 

Руслану Олександровичу», а саме слова та цифри: «Передати земельну ділянку комунальної 

власності в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ХІМЧИСТКА» та 

фізичній особі – підприємцю Губрію Руслану Олександровичу» замінити на слова та цифри: 

«Передати земельну ділянку комунальної власності в оренду фізичній особі-підприємцю 

Губрію Руслану Олександровичу, громадянці Юревич Ірині Сергіївні та фізичній особі-

підприємцю Олійник Оксані В’ячеславівні» відповідно до вимог ч.2 ст.120 Земельного 

кодексу України, у зв’язку з продажем громадянкою Юревич Іриною Сергіївною та фізичною 

особою-підприємцем Олійник Оксаною В’ячеславівною об’єкту нерухомого майна, 

розташованого на земельній ділянці, іншій особі. 

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 

 


