
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 15 листопада 2021 р.                                                                                № 02-09-18 

 

Про скликання пленарного засідання 

двадцять першої сесії 

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

 

 Відповідно до частини 4, частини 5 статті 46 та частини 8 статті 59 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 1. Скликати пленарне засідання двадцять першої сесії Білоцерківської міської ради 

VIII скликання 25 листопада 2021 року о 10.00 годині у великій залі міської ради  

(вул. Ярослава Мудрого, 15) з проектом порядку денного: 

1.  Про затвердження граничної чисельності комунальної установи Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» з 01 

січня 2022 року  

2. Про внесення змін в Програму розвитку культури, мистецтва, духовності та туризму 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки затвердженої рішенням 

міської ради від 24 грудня 2020 року №56-05-VІІІ  

3. Про затвердження Програми забезпечення населення Білоцерківської міської 

територіальної громади питною водою в достатній кількості та сталим водовідведенням на 

2022-2024 роки  

4. Про внесення змін до Програми розвитку системи освіти Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської 

ради від 24 грудня 2020 року № 66-05-VІІІ «Про затвердження Програми розвитку системи 

освіти Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

5.  Про затвердження Положення про конкурс на посаду директора інклюзивно-ресурсного 

центру комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади 

6. Про зміну виду економічної діяльності деяких закладів освіти комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади  

7. Про затвердження Положення Комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Інклюзивно-ресурсний центр № 1» шляхом викладення його в новій редакції та 

затвердження штатного розпису установи  

8. Про затвердження Положення Комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Інклюзивно-ресурсний центр № 2» шляхом викладення його в новій редакції та 

затвердження штатного розпису установи  

9. Про безоплатну передачу з комунальної власності Білоцерківської міської територіальної 

громади до державної власності Міністерства оборони України автомобіля 

10.  Про затвердження Положення про старосту  

11.  Про уповноваження осіб на ведення погосподарського обліку  

12.  Про план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік  



13.  Про надання згоди Управлінню капітального будівництва Білоцерківської міської ради 

на проведення будівельних робіт на об’єкт: «Будівництво амбулаторії КНП БМР МЦПМСД 

№ 1 в ж/м «Піщаний» (вул. Героїв Чорнобиля, 5/2 та пров. Інститутський, 1) в м. Біла Церква 

Київської області»  

14.  Про затвердження комплексної програми Білоцерківської міської ради з організації та 

фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову 

на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у Білоцерківській 

міській територіальній громаді на 2022 рік  

15. Про затвердження Програми щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на 

ліквідацію та запобіганню поширення на території Білоцерківської міської територіальної 

громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2 

на 2022 рік  

16.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29 грудня 2020 року № 89-06-VIII “Про 

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік»  

17. Про внесення змін до Положення про управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради шляхом затвердження його в новій редакції 

18. Про затвердження Порядку розміщення вивісок на території Білоцерківської міської 

територіальної громади  

19.  Про внесення змін до загальної структури і штатної чисельності апарату Білоцерківської 

міської ради та її виконавчих органів  

20.  Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» майна  

21. Про безоплатну передачу з балансу комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 1» на баланс комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційної контори № 6 

транспортного засобу  

22.  Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

на баланс управління освіти і науки Білоцерківської міської ради та управління культури і 

туризму Білоцерківської міської ради майна  

23.  Про передачу до складу об’єкта концесії майна, а саме: зовнішні водопровідні мережі та 

мережі водовідведення багатоквартирних житлових будинків, які розташовані в місті Білій 

Церкві Київської області та укладення додаткової угоди про внесення змін до концесійного 

договору від 25 березня 2013 року  

24.  Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Служба приватизації державного житлового фонду» та комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» майна  

25. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність білоцерківської 

міської територіальної громади з власності територіальної громади сіл, селищ, міст Київської 

області нерухомого майна, розташованого за адресою: Київська область, місто Біла Церква, 

вулиця Карбишева, будинок 4а  

26. Про безоплатну передачу з балансу комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3» на баланс комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна 

поліклініка» майна 

27. Про внесення змін в рішення міської ради від 15 липня 2021 року № 1109-15-VIII «Про 

укладення з Управлінням капітального будівництва Білоцерківської міської ради договору 

суперфіцію земельної ділянки за адресою: бульв. Олександрійський,7 м. Біла Церква, 

Київська область» 

28. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою Білоцерківській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 18 Білоцерківської міської ради Київської області  



29. Про укладення з Управлінням капітального будівництва Білоцерківської міської ради 

договору суперфіцію земельної ділянки за адресою: вулиця Шевченка, 33 м. Біла Церква, 

Київська область 

30. Про припинення  дії договору оренди землі з Публічним акціонерним товариством 

«Білоцерківський автобусний парк» 

31. Про припинення  дії договору оренди землі Приватному підприємству «АГРОГАРАНТ»  

32. Про припинення дії договору оренди землі фізичній особі – підприємцю  Літвиновій 

Вікторії Вікторівні 

33. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з 

фізичною особою – підприємцем  Сахань Наталією Володимирівною  

34. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з 

громадянкою Шумською Світланою Олександрівною 

35. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з 

фізичною особою-підприємцем  Дегтяренком Олександром Васильовичем  

36. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з 

фізичною особою – підприємцем Трубніковим Сергієм Васильовичем  

37. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з 

фізичною особою-підприємцем Литовкою Катериною Миколаївною  

38. Про розгляд заяви про припинення терміну дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту з фізичною особою – підприємцем Малішенко Світланою Василівною  

39. Про внесення змін в рішення міської ради від 02 вересня 2021 року № 1482-16-VIII «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки комунальної  

власності у власність громадянці Найді Олені Миколаївні» 

40. Про внесення змін в рішення міської ради від 02 вересня 2021 року № 1375-16-VIII «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянину Глобенку Олександру Валентиновичу» 

41. Про внесення змін в рішення міської ради від  15 липня 2021 року № 1209-15-VIII «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному акціонерному товариству 

«ДТЕК Київські Регіональні Електромережі»  площею 0,3094 га» та в рішення міської ради 

від 15 липня 2021 року № 1211-15-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності і оренду 

Приватному акціонерному товариству «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі»  площею 

0,1065 га» 

42. Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради від  29 серпня 2019 року № 

4339-75-VII «Про встановлення  земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Тюваєвим Вячеславом Вячеславовичем» 

43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Дорошенко Людмилі Іванівні  

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Сулімовському Богдану Ігоровичу  

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кислинському Юрію Петровичу за адресою: вулиця 

Яблунева, село Пилипча, Білоцерківський район 

46. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Дембіцькому Сергію Анатолійовичу  

47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Поєзжалову Андрію Валерійовичу  

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Пархоменко  Юлії Андріївні  

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кизило Вікторії Олегівні   



50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Григоренку Валерію Володимировичу    

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ілемському Михайлу Павловичу          

52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину 

Висіцькому Ігору Васильовичу    

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Савичу Сергію Володимировичу  

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Синявській Галині Мусіївні  

55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Плаксію Роману Володимировичу 

56. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Проценко Ніні Петрівні  

57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Мялковському Валентину Станіславовичу    

58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Боєвій Світлані Андріївні   

59. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Афоніну Костянтину Євгеновичу   

60. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Журавлю Миколі Михайловичу     

61. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Безкоровайній Галині Віталіївні   

62. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Зайченко Тетяні Петрівні   

63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Шингері Антону Васильовичу 

64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Побережному Антону Сергійовичу 

65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хомі Руслану Володимировичу   

66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Коробенку Григорію Володимировичу    

67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Гірку Ігору Володимировичу 

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Пеннондзу Олегу Брониславовичу 

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Вознюк Наталії Миколаївні 

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Яровому Олександру Анатолійовичу   

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Грабовському Сергію Валерійовичу  

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Косарєвій Надії Альбінівні  

73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Драбинку Олегу Петровичу  

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Пугачовій Ірині Станіславівні 

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду громадянці Проценко Ніні Петрівні за адресою: вулиця Котляревського, 38, 

місто Біла Церква 



76. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності в оренду Орендному підприємству Ужгородському 

коньячному заводу   

77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється,  в постійне 

користування Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради Спецкомбінат з 

надання ритуальних послуг» 

78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради  

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради  

80. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Ставищанська, 128» 

81. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Зубченку В’ячеславу Едуардовичу      

82. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Пахольчук Яні Миколаївні      

83. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Хімичу Ігору Івановичу 

84. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Стецюк Людмилі Іванівні  

85. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бреусу Костянтину Миколайовичу     

86. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Переломі Андрію Анатолійовичу  

87. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Щеннікову  Юрію Генріховичу    

88. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Засадюк Оксані  Іванівні     

89. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Лолуа Інні Анатоліївні      

90. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Абдуллаєвій Катерині Іванівні  

91. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Абдуллаєвій Катерині Іванівні з 

цільовим призначенням 01.03 Для ведення особистого селянського господарства 

92. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Абдуллаєвій Катерині Іванівні з 

цільовим призначенням 01.05 Для індивідуального садівництва 

93. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину  Пасечнюку Віктору Омеляновичу  

94. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Васильєву Петру Олеговичу  

95. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Косяку Віктору Анатолійовичу 

96. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Вітер Ніні Вікторівні   

97. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Косяк Наталії Вікторівні  

98. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Котовському Тимуру Анатолійовичу    



99. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Мандрик Марії Василівні   

100. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Рошуор Тетяні Віталіївні 

101. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Пойденко Юлії Леонідівні    

102. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Блиндюку Олександру Анатолійовичу 

103. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Родіонову Володимиру Андрійовичу    

104. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Поліщуку Ярославу Григоровичу  

105. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Вороніну Ярославу Миколайовичу    

106. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину  Троньку Вадиму Леонідовичу     

107. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Афанасову Євгенію Олександровичу  

108. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кислинському Юрію Петровичу за 

адресою: вулиця Надрічна, біля будинку №11, село Пилипча, Білоцерківський район 

109. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Гаді Денису Вячеславовичу   

110. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці  Осіповій Тетяні Миколаївні      

111. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Пащенку Андрію Анатолійовичу  

112. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бєлєй Володимиру Йосиповичу  

113. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Мащенко Олені Володимирівні  

114. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Петрушиній Олені Євгенівні      

115. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Карпенко Любові Федорівні  

116. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Грушко Галині Миколаївні  

117. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Ніколенко Тетяні Петрівні   

118. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Московських Ігорю Петровичу  

119. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Ярмоленко Тетяні Василівні 

120. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Шабановій Людмилі Вікторівні  

121. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Вовні Вікторії Сергіївні  

122. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянину Параднію Юрію Миколайовичу  

123. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Добровольській Світлані Юріївні  

124. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Соловйовій Лілії Олександрівни  



125. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Галамбі Михайлу Івановичу 

126. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Демчук Ользі Олександрівні  

127. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Нагорному Віктору Івановичу    

128. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Котовській Тамарі Анатоліївні     

129. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту з землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Котовському Давиду Анатолійовичу     

130. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Костіну Андрію Ігоровичу 

131. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Каруку Вадиму Михайловичу 

132. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Луценко Наталії Олександрівні 

133. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Тищенку Андрію Володимировичу  

134. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Скорбі Вадиму Вікторовичу  

135. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Аргату Сергію Петровичу   

136. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянкиу власність громадянці Зінченко  Галині Георгіївні   

137. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Коваленку Олександру Васильовичу   

138. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Бесараб Антоніні Сергіївні   

139. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Юренку Віктору Юрійовичу 

140. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Нізамієву Вадиму Миколайовичу    

141. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кобріну Михайлу Івановичу  

142. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Куценку Якову Михайловичу  

143. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кравченку Сергію Петровичу  

144. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Брижатій Тетяні Петрівні  

145. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Шпак Інні Ігорівні 

146. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Семеновичу Владиславу Вадимовичу  

147. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «ТУРИСТ-2» 

148. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та 

концесії Білоцерківської міської ради  

149. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Панченко 

Інні Анатоліївні     



150. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, комунальної власності, цільове призначення якої змінюється, громадянину 

Забарному Олександру Олександровичу     

151. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється, громадянці Степановій 

Надії Володимирівні    

152. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину 

Чередніченку В’ячеславу Вікторовичу 

153. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянину Григоренку Степану Івановичу    

154. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Ніколенку 

Захару Володимировичу   

155. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Волошиній Наталії Петрівні   

156. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Родіоновій Ларисі 

Миколаївні  

157. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Янковській Валентині 

Миколаївні 

158. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Саміляку Івану Івановичу 

159. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Сироті Віталію 

Миколайовичу  

160. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Концевичу Павлу 

Вікторовичу  

161. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Богонос Олені Анатоліївні 

162. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Руденку Андрію 

Володимировичу  

163. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Литвин Антоніні Павлівні за адресою: 

вулиця Надрічна, 19, село Дрозди, Білоцерківський район 

164. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Підопригорі 

Михайлу Васильовичу  

165. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Соболь Тетяні Петрівні 

166. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Таубе Світлані 

Борисівні  

167. Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду Вищому навчальному закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

168. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Мусієнко 

Тамарі Володимирівні 



169. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної ділянки 

комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕДИЧНИЙ 

ЦЕНТР «ДОБРОБУТ-ПОЛІКЛІНІКА» 

170. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у постійне користування Управлінню комунальної 

власності та концесії Білоцерківської міської ради 

171. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Пономаренку Анатолію 

Петровичу   

172. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної ділянки 

комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Пивкофф» 

173. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Зборовській Ларисі Антонівні  

174. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Мельниченку Ігору 

Анатолійовичу  

175. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Чериху Андрію 

Валерійовичу за адресою: вулиця Росьова, 10, село Глибочка, Білоцерківський район 

176. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці Селезньовій Ользі Іванівні 

177. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Білобров Валентині Яківні за 

адресою: вулиця Дружби, село Томилівка, Білоцерківський район 

178. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Карасю Володимиру 

Івановичу   

179. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Мельниченко Володимиру 

Анатолійовичу   

180. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Бобраніцькому Валерію 

Антоновичу   

181. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

у власність громадянці Степаньковій Інні Леонідівні 

182. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам Дяченко Аллі Володимирівні 

та Служалому Євгенію Вячеславовичу 

183. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

комунальної власності у власність громадянці Присяжненко Тетяні  Василівні   

184. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

комунальної власності у власність громадянці Зінченко Тетяні Іванівні  

185. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам Кучеренко Ганні Трохимівні, 

Кравченко Віті Аркадіївні, Кравченку Микиті Олександровичу 



186. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

комунальної власності у власність громадянину Панасенку Андрію Анатолійовичу  

187. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмову в передачі 44/100 

часток земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянці 

Криворотенко Тетяні Михайлівні   

188. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

у власність  громадянину Чернаю Володимиру Валерійовичу      

189. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

у власність  громадянці Гриневич Діні Олександрівні      

190. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

у власність  громадянину Фурсенку Сергію Володимировичу; 

191. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Кузьомко Ользі Миколаївні 

та Авраменку Юрію Миколайовичу  

192. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Буренко Людмилі Павлівні 

та Гребеніченко Ользі Павлівні 

193. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

у власність  громадянину Марченку Андрію Юрійовичу  

194. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам  Черненко Людмилі 

Олександрівні та Березуцькій Анні Павлівні 

195. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Кривогуб Ганні 

Валентинівні  

196. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

комунальної власності в оренду громадянці Бількевич Ніні Петрівні 

197. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

комунальної власності в оренду громадянину Похильку Олександру Вікторовичу  

198. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «КВЕТА» 

199. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Білоцерківвода» 

за адресою: вулиця Ставищанська, 130, місто Біла Церква Білоцерківський район 

200. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 

комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Білоцерківвода» 

за адресою: вулиця Молодіжна, 28, село Глибочка, Білоцерківський район 

201. Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 



земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянці Куцій 

Олені Миколаївні  

202. Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Чумак Ірині Володимирівні 

  

203. Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

32/100 часток земельної ділянки комунальної  власності у спільну часткову власність 

громадянці Самойленко Тетяні Анатоліївні 

204. Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Безуглій 

Світлані Володимирівні  та Шкляренку Миколі Володимировичу 

205. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  за адресою: 

провулок Водопійний перший, 26 громадянам Ніколаєнку Юрію Олексійовичу, Ніколаєнко 

Галині Олександрівні, Ніколаєнку Олександру Юрійовичу та Федоренко Людмилі 

Миколаївні 

206. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  за адресою: 

вулиця Першотравнева, 43 громадянці Клопенко Галині Валентинівні 

207. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) Гаражно-

будівельному кооперативу «Іскра» 

208. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці 

Роман Олені Олексіївні кадастровий номер: 3210300000:03:024:0074 

209. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці 

Роман Олені Олексіївні кадастровий номер: 3210300000:03:024:0078 

210. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) фізичній – особі 

підприємцю Дащенко Сергію Михайловичу  

211. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) Акціонерному 

товариству «Державний ощадний банк України» за адресою: вулиця Гоголя, 6а місто Біла 

Церква 

212. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) фізичній особі – 

підприємцю Зюкіній Галині Миколаївні та фізичній особі – підприємцю Паксютову 

Олександру Анатолійовичу  

213. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) фізичній особі - 

підприємцю Шандрі Віталію Вікторовичу  

214. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) фізичній особі – 

підприємцю  Лисій Наталії Анатоліївні   

215. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за адресою: вулиця Василя Стуса, 94  

216. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянці Поляковій Марії Олегівні  



217. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  за адресою: вулиця Надрічна, 24  громадянину Віннічуку Володимиру 

Вікторовичу 

218. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГНУМ ПЛАСТ» 

219. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) Гаражно-будівельному кооперативу «Стави» 

220. Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

поділу земельної ділянки за адресою: вулиця Молодіжна,34а місто Біла Церква, 

Білоцерківський район громадянину Комісарчуку Миколі Олександровичі 

221. Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

поділу земельної ділянки за адресою: провулок Січових Стрільців третій, 21а, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район громадянці Гришан Ніні Кузьмівні   

222. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки за адресою: вулиця Андрея Шептицького, 2, місто Біла Церква, Білоцерківський 

район 

223. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА»  

224. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки за адресою: вулиця Івана Кожедуба, 361, місто Біла Церква, Білоцерківський район

  

225. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  фізичній особі – підприємцю Губрію Руслану Олександровичу та фізичній особі – 

підприємцю Никончук Тетяні Іванівні  

226. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський автобусний парк» 

227. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ХЛІБ» 

228. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕГИЧІВСЬКЕ» 

229. Про розгляд заяви про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту  та 

встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Зінковською Світланою 

Іванівною 

230. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки фізичній особі-підприємцю Кацалап Ользі Василівні 

231. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки фізичній особі-підприємцю Козаку Олександру Васильовичу площею 0,0163 га 

232. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки фізичній особі-підприємцю Козаку Олександру Васильовичу площею 0,0517 га 

233. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Корбутом 

Віталієм Казіміровичем       

234. Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Гаделія Романом Лук’яновичем  

235. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Абрамченко 

Наталією Федорівною 

236. Про встановлення земельного сервітуту з Виробничою фірмою «ТЕВАН» 

237. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Парамоновим 

Денисом Юсуповичем  



238. Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Леськів Олегом 

Володимировичем   

239. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Янішевською 

Іриною Вікторівною 

240. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Джаббаровим 

Азадом Гадай огли      

241. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Зінковською 

Світланою Іванівною    

242. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Свіржевською Світланою Олександрівною  

243. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Васюком 

Романом Вікторовичем  

244. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою - 

підприємцем Жарко Наталією Вікторівною  

245. Про розгляд про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Білоусовим Дмитром Вадимовичем  

246. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Петрик Лідією Григорівною 

247. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Присяжнюк Наталією Володимирівною 

248. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Шацькою Людмилою Павлівною    

249. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

електромонтажній компанії «АРКАДА-ЕЛЕКТРИК» 

250. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Попчуку Сергію 

Миколайовичу 

251. Про поновлення дії договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Кладовій Галині 

Олексіївні кадастровий номер: 3210300000:04:016:0114 

252. Про поновлення дії договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Кладовій Галині 

Олексіївні кадастровий номер: 3210300000:04:016:0116   

253. Про поновлення договору оренди землі громадянці Стойко Вікторії Володимирівні   

254. Про розгляд заяви про поновлення дії договору оренди землі фізичній особі-підприємцю 

Кладовій Галині Олексіївні кадастровий номер: 3210300000:04:016:0115   

255. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі Малому приватному 

підприємству «Тріумф» 

256. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність 

громадянам Малєнковій Світлані Олександрівні та Тупотіній Галині Іванівні  

257. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність 

громадянці  Кіщенко Тетяні Володимирівні  

258. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «О-СТ21» 

259. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі-

підприємцю Волошиній Наталії Михайлівні  

260. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – 

підприємцю Губрію Руслану Олександровичу   

261. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – 

підприємцю Никончук Тетяні Іванівні  

262. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі-

підприємцю Воробйовій Наталії Володимирівні  

263. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «АГРОГАРАНТ»  

264. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

акціонерному товариству «ХІМЧИСТКА»  



265. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Курінній 

Наталії Миколаївні 

266. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у постійне користування 

Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА»  

267. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Кревській Ніні Анатоліївні    

268. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі-підприємцю Ракарчуку Петру Степановичу   

269. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянину Шелесту Олександру Анатолійовичу  

270. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

громадянкам Швець Олені Михайлівні та Кравцовій Вікторії Михайлівні 

271. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

громадянам Андреєвій Наталії Геннадіївні та Андреєвій Валентині Лук’янівні  

272. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі-підприємцю Коваленко Тамарі Петрівні   

273. Про надання згоди Товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНСФЕР» на 

передачу орендованої земельної ділянки в суборенду  

274. Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності, яка 

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Корбута Віталія Казіміровича   

275. Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності, яка 

знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО Л»  

276. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності фізичній особі – підприємцю  Корчук Оксані Вікторівні 

277. Про виконання рішення Господарського суду Київської області від 02 квітня 2019 року у 

справі №911/2506/18, яким зобов’язано Білоцерківську міську раду Київської області 

прийняти рішення про продаж Фізичній особі – підприємцю Грибу Ігорю Володимировичу 

земельної ділянки площею 0,1535 га, яка знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. 

Польова, 84 та має кадастровий номер 3210300000:06:033:0033 за визначеною ціною в сумі 

411380,00 грн. 

278. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель фізичній особі – підприємцю Панченку Дмитру Геннадійовичу   

279. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земель громадянину Ничаюку Володимиру 

Володимировичу 

280. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації земель  

фізичній особі – підприємцю Навроцькому Віктору Івановичу 

281. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо інвентаризації земель  

комунальної власності Територіальній громаді м. Біла Церква в особі Білоцерківської міської 

ради, а саме  частини території м. Біла Церква, обмеженої бульваром Олександрійським, 

вулицею В’ячеслава Чорновола, присадибною житловою забудовою по вулиці Дачній та 

земельною ділянкою  з кадастровим номером 3210300000:03:024:0040 в межах м. Біла 

Церква Київської області 

282. Про внесення змін в рішення міської ради від  29 квітня 2021 року № 719-12-VIII «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ХЕРСОНІНДУСТРІАЛПАРК» 

283. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Гурі Сергію Володимировичу  

284. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі - 

підприємцю Сєдих Олені Василівні    

285. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою - 

підприємцем Піровою Валентиною Володимирівною  



286. Про розгляд заяви про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки за адресою: вулиця Молодіжна, 34а, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район 

287. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Гаврилюк Олені Миколаївні 

288. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Шутенку Юрію Олександровичу  

289. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Пічуріній Тамарі Степанівні 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


