
ПРОЄКТ
Автор
постійна комісія з питань земельних відносин 
та земельного кадастру, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища

Рішення

Про поновлення договору оренди землі
фізичній особі -  підприємцю Дуднику Андрію Володимировичу

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 
кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного
середовища до міського голови від _______________ №__________, протоколів постійної
комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища від 02 лютого 2023 
року №63, заяву фізичної особи -  підприємця Дудника Андрія Володимировича від 16 січня 
2023 року №15.1-07/75 та додані до заяви документи, відповідно до статей 12, 93, 120, 122, 
124, 125, 126, ч.2,3 ст. 134 Земельного кодексу України, статей 322, 33 та абз. 4 Розділу IX 
Закону України «Про оренду землі», ч. 5 ст. 16 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр», ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», міська рада 
вирішила:

1.Поновити договір оренди землі від 01 листопада 2011 року №253. який 
зареєстрований в Управлінні Держкомзему у місті Біла Церква Київської області ЗО березня 
2012 року за №321030004000587 та відомості про який внесено до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно як інше речове право 05 квітня 2019 року №31119344 
фізичній особі -  підприємцю Дуднику Андрію Володимировичу на земельну ділянку з 
цільовим призначенням 03.10 Для будівництва та обслуговування адміністративних 
будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, 
пов’язаною з отриманням прибутку (вид використання - для експлуатації та обслуговування 
існуючого офісу - нежиле приміщення в нежитловій будівлі літ. «А») за адресою: провулок 
Клубний, 1, приміщення 2. місто Біла Церква, Білоцерківський район площею 0.0084 га 
строком на 5 (п'ять) років за рахунок земель населеного пункту міста Біла Церква. 
Кадастровий номер: 3210300000:04:018:0148.

2.Особі, зазначеній в цьому рішенні, звернутися до управління регулювання 
земельних відносин Білоцерківської міської ради для укладення додаткової угоди про 
поновлення договору оренди землі від 01 листопада 2011 року №253 (шляхом викладення 
договору у новій редакції відповідно до внесених змін в чинне законодавство та Типовий 
договір оренди землі) та зареєструвати дану угоду в порядку визначеному чинним 
законодавством України.

3.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 Ген надій ДИКИЙ



Голова постійної комісії Білоцерківської 
міської ради з питань земельних 
відносин та земельного кадастру, 
планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток 
історичного середовища Олександр БАЛАНОВСЬКИИ


