
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 від 02 вересня 2021 року                                                                        № 1342-16-VIIІ 

Про припинення дії договору оренди землі  

громадянці Новіцькій Людмилі Борисівні  

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 25 серпня 2021 року №1457/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 17 серпня 2021 

року №26, заяву громадянки Новіцької Людмили Борисівни від 05 серпня 2021 року №15.1-

07/3619 та додані до заяви документи, відповідно до статей 12, 120, 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», постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 

року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» та розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 12 червня 2020 року № 705-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження території територіальних громад Київської області»  міська рада вирішила: 

 

1.Припинити дію договору оренди землі з громадянкою Новіцькою Людмилою 

Борисівною  для розміщення існуючого торговельного павільйону за адресою: вулиця 

Космонавтів, 3, смт. Терезине, Білоцерківський район площею 0,0024 га з кадастровим 

номером: 3220455500:03:001:0038, який укладений 25 вересня 2012 року на  підставі рішення 

Терезинської селищної ради від 16 липня 2012 року №13-186-VІ «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення ділянки в оренду ФОП Новіцькій Л.Б. для обслуговування 

торгівельного павільйону у смт Терезине, вул. Космонавтів,3 в межах населеного пункту 

Терезинської селищної ради» і зареєстрований в Управлінні  Держкомзему в 

Білоцерківському районі 21 листопада 2012 року за № 322040004006443 відповідно до п. а) 

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

земельною ділянкою. 

2. Особі, зазначені  у цьому рішенні, повернути земельну ділянку у стані, не 

гіршому порівняно з тим, у якому вона її одержав в оренду та провести демонтаж 

торговельного тимчасової споруди.  

3. Особі, зазначеній в цьому рішенні звернутися до управління регулювання 

земельних відносин Білоцерківської міської ради для укладання додаткової угоди про 

припинення договору оренди землі 25 вересня  2012 року, відповідно до даного рішення, а  

також оформити інші документи, необхідні для вчинення цієї угоди.   

4. Особі, зазначеній в цьому рішенні зареєструвати припинення права оренди 

земельної ділянки в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

5. 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 


