
 

                                                                                                                          

                 БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2023 року                                                               № 3648-37-VIII 

 

Про внесення змін в рішення міської ради  

від 09 грудня 2021 року № 2262-22-VIIІ  

«Про передачу земельної ділянки комунальної власності  

в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010»  

кадастровий номер: 3220489500:02:026:0605» (зі змінами)  

та договору оренди землі №10-06/15 від 08 липня 2022 року  

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

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

середовища до міського голови від 28 лютого 2023 року № 326/02-17, протокол постійної 

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

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 21 лютого 2023 року 

№65, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» від 16 лютого 

2023 року №1041/01-15, відповідно до статей 12, 83, 122 Земельного кодексу України, ст.7 

Закону України «Про індустріальні парки», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішення Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2022 року № 

3125-33-VIII «Про погодження Концепції індустріального парку «Пачворк: Біла Церква», 

міська рада вирішила:  

 

1.Внести зміни в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2262-22-VIIІ «Про 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» (зі змінами) кадастровий номер: 

3220489500:02:026:0605», а саме: в пункті 1 слова: «вид використання - для експлуатації та 

обслуговування нежитлових будівель та приміщень» замінити на слова: «вид використання – 

для створення та функціонування індустріального парку» у зв’язку із заявою Товариства з 

обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010».  

2. Внести зміни до Договору оренди землі №10-06/15 від 08 липня 2022 року, на 

підставі якого проведено державну реєстрацію права оренди земельної ділянки за 

Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно, як іншого речового права 16 серпня 2022 року,  номер запису 

47658762, шляхом укладання додаткової угоди згідно додатку. 

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

земельних відносин Білоцерківської міської ради для укладення додаткової угоди до договору 

оренди №10-06/15 від 08 липня 2022 року.  

4.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 


