
Голова постійної комісії Білоцерківської 
міської ради з пи іаиь земельних 
відносин та земельного кадастру, 
планування території, будівниціиа. 
архітектури, охорони пам'яіок 
іс і оричноі о середови та Олександр БАЛАНОВСЬКИЙ



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

Рішення
Про надання згоди Товариству з обмеженою відповідальністю «0-СТ21» 
на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

Розглянувши звернення постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 
кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного
середовища до міського голови від_________________ №________________ . 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «0-СТ21» від 26 грудня 2022 року 
№15.1-07/3154. відповідно до статей 12. 79-1. 93. 122. 123. 124. 125. 126. Земельного кодексу 
України. ч.5 ст. 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», сг. 8 Закону 
України «Про оренду землі», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закон) України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 55 Закону України «Про землеустрій», міська рада вирішила:

1 .Надати згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «0-СТ21» іта передачу 
земельної ділянки площею 4.9021 га з кадастровим номером: 3210300000:06:036:0043 в 
суборенду Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ 
АВТОБУСНИЙ ПАРК» з цільовим призначенням 12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій за адресою: 
вулиця Сухоярська. 18. місто Біла Церква. Білоцерківський район на строк, що не перевищує 
строку дії основного договору оренди землі, а саме до 02 серпня 2027 року.

Земельна ділянка площею 4.9021 га з кадастровим номером 3210300000:06:036:0043 
згідно договору оренди землі від 02 серпня 2022 року №10-06/19. який зареєстрований в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як інше речове право від 26 серпня 
2022 року №47732012. перебуває в оренді Товариства з обмеженою відповідальні ію «О- 
СТ21».

2. Особам, зазначеним в цьому рішенні, укласти у встановленому порядку договір 
суборенди землі.

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


