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проект
Автор
постійна комісія з питань земельних відносин 
та земельного кадастру, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
і сто р и иного сс ре/.ю в и ща

Рішення
Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
громадянці Ніконенко Олені Валентинівні

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 
кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного
середовища до міського голови від ____ _____________  2022 року №_____ . протокол
постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища від 10 січня 2023 року 
№62, заяву громадянки Ніконенко Олени Валентинівни від 23 грудня 2022 року №15.1- 
07/3138 та додані до заяви документи, відповідно до статей до статей 12, 35. 93. 116. 122. 
ч.2.3 ет. 134 Земельного кодексу України, ст. 24 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльност і», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п. 34. ч. 1 с г. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду громадянці Ніконенко Олені Валентинівні з цільовим 
призначенням 01.05 Для індивідуального садівництва за адресою: вулиця Марії Примаченко, 
151. місто Біла Церква. Білоцерківський район орієнтовною площею 0.0972 га за рахунок 
земель населеного пункту місто Біла Церква відповідно до вимог ч.І ст. 134 Земельного 
кодексу України, а саме земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на 
них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами 
нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими 
лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, всіановлених частиною 
другою цієї статті, а до заяви не додано документів, що підтверджують наявність об'єктів 
нерухомого майна, розташованих на вказаній земельній ділянці.

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 Ген надій ДИКИЙ


