
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 16 лютого 2022 р.                                                                                № 02-09-26 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової двадцять сьомої  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 позачергової двадцять сьомої сесії Білоцерківської 

міської ради VIII скликання 17 лютого 2022 року о 14.00 годині у великій залі міської ради  

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

1. Про затвердження Програми заходів національного спротиву Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

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

міської ради та її виконавчих органів 

3.  Про затвердження на посаді заступника міського голови 

4. Про звернення депутатів Білоцерківської міської ради VIII скликання до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і 

оборони України щодо виконання Закону України «Про основи національного спротиву» 

5.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 29 квітня 2021 року№ 582-

12-VIII «Про затвердження Комплексної Програми всебічного розвитку дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами, у тому числі з аутизмом і синдромом Дауна та підтримки 

їхніх сімей на 2021-2023 роки» 

6. Про затвердження Програми розвитку та підтримки клубних закладів Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

7. Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Морського В.П. 

8.  Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Усенка 

О.П. 

9. Про затвердження Положення про функціонування головного серверного комплексу 

інтегрованої системи відео і аудіоспостереження та системи відео і аудіоаналітики «Безпечна 

громада» з віддаленими робочими місцями на території Білоцерківської міської 

територіальної громади 

10.   Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 25 листопада 2021 року 

№ 1959-21-VIII «Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» майна» 



11. Про затвердження додаткової угоди до Договору від 23 лютого 2017 року № 1-ГВ, 

затвердженого рішенням міської ради від 23 лютого 2017 року №495-26-VII «Про 

затвердження Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи» 

12. Про передачу департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради комунальному підприємству Білоцерківської міської ради "Муніципальне 

шляхово-експлуатаційне управляння" закінчених будівництвом об'єктів 

13. Про внесення змін до Програми охорони довкілля в Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25 

лютого 2021 року № 334-10-VIІІ 

14. Про затвердження Порядку надання та використання коштів з місцевого бюджету у 

вигляді фінансової підтримки комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради 

15.  Про затвердження звіту про виконання бюджету Білоцерківської МТГ за 2021 рік 

16.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2021 року № 2522-25-VIII «Про 

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

17. Про внесення змін до цільової програми розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківське міське  

патологоанатомічне бюро" на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 02 вересня 2021 року № 1275-16-VIII 

18. Про внесення змін до цільової програми матеріально-технічного забезпечення 

комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2021 року №1278-16-VIII 

(зі змінами) 

19. Про внесення змін до цільової програми забезпечення діяльності та розвитку відділення 

невідкладної медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1" на 

2022-2024 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2021 

року № 1273-16-VIIІ 

20. Про внесення змін до 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, затвердженої рішенням Білоцерківської міської 

ради від 25 листопада 2021 року №1945-21-VIII 

21. Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на 

баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради "Агенція стратегічного 

розвитку Білої Церкви" майна 

22. Про визначення балансоутримувача дитячого майданчика 

23. Про розроблення технічної документації  із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності з кадастровим номером: 3220489500:02:026:0459; 

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

поділу земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 

«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»; 

25. Про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності, цільове призначення яких змінюється з кадастровим номером 

3210300000:03:026:0130 та з кадастровим номером 3210300000:03:029:0152; 

26. Про затвердження змін до Програми розвитку земельних відносин Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

24 грудня 2020 року № 43-05-VIІI; 

27. Про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території 

Білоцерківської міської територіальної громади; 

28. Про проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм 

власності в межах території Білоцерківської міської територіальної громади; 

29. Про внесення змін в рішення міської ради від 13 жовтня 2021 року № 1727-18-VIII «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 Шевченко Оксаною Олексіївною»  

30. Про внесення змін в рішення міської ради від 02 вересня 2021 року № 1324-16-VIII «Про 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі - підприємцю 

Петріченко Аліні Станіславівні»   

31. Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою-підприємцем Ракарчуком 

Петром Степановичем 

32. Про припинення дії договору оренди землі з Приватним підприємством «СВЯТОСЛАВ» 

33. Про припинення дії договору про надання права користування земельною ділянкою для 

забудови (суперфіцію) з Управлінням капітального будівництва Білоцерківської міської 

ради за адресою: вулиця Павліченко, 30,  м. Біла Церква, Київська область 

34. Про припинення дії договору про надання права користування земельною ділянкою для 

забудови (суперфіцію) з Управлінням капітального будівництва Білоцерківської міської 

ради за адресою: бульвар Олександрійський, 7, м. Біла Церква, Київська область 

35. Про укладення з Управлінням капітального будівництва Білоцерківської міської ради 

договору суперфіцію земельної ділянки за адресою: вулиця Леваневського,53,     місто 

Біла Церква, Білоцерківський район, Київська область 

36. Про розгляд заяви про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Білоцерківському відділенню акціонерно-комерційного  банку соціального розвитку 

«УКРСОЦБАНК» 

37. Про розгляд заяви про припинення  дії договору оренди землі фізичній особі – 

підприємцю Березинцю Андрію Івановичу  

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

ділянки у власність громадянці Лісняк Наталії Анатоліївні   

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

ділянки у власність громадянину Оберемку Віктору Васильовичу    

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

ділянки у власність громадянці Назим Тетяні Володимирівні  

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

ділянки у власність громадянці Масловій Наталії Василівні   

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

ділянки у власність громадянці Косарєвій Надії Альбінівні  

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

ділянки у власність громадянину Леськів Андрію Володимировичу   

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

ділянки у власність громадянці Боєвій Світлані Андріївні   

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

ділянки у власність громадянці Зайченко Тетяні Петрівні   

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

ділянки у власність громадянину Яровому Олександру Анатолійовичу   

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

ділянки у власність громадянину Великому Олександру Володимировичу     

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

ділянки у власність громадянину Мельнику Віталію Васильовичу 

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

ділянки у власність громадянці Пугачовій Ірині Станіславівні 

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

ділянки у власність громадянину Драбинку Олегу Петровичу  

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

ділянки у власність громадянину Шабельнику Даніїлу Артемовичу 

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

ділянки у власність громадянину Снігірьову Юрію Миколайовичу    

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

ділянки у власність громадянину Коробенку Григорію Володимировичу 



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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Пантюхіній Надії Андріївні  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Хомі Руслану Володимировичу   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Грабовському Сергію 

Валерійовичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Князєвій Інні Олексіївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянам Ліченко Ользі Василівні та Далібі 

Людмилі Степанівні      

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

відведення земельної ділянки у власність громадянам Падалці Дар’ї Сергіївні та Кебі 

Артему Сергійовичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Коломієць Катерині Дмитрівні    

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бугайчуку Андрію Вячеславовичу     

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Савчук Тетяні Петрівні  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Таранову Данилу Миколайовичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Поєзжалову Андрію Валерійовичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Пархоменко Юлії Андріївні  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Абдуллаєву Рамазану 

Сеітвелійовичу   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Сулімовському Богдану Ігоровичу   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Тільненко Інні Анатоліївні   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кузьомку Артему Анатолійовичу   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Шиманській Катерині Степанівні  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Шиманському Андрію 

Олексійовичу   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Скороходу Віктору Вікторовичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Абдуллаєву Рамазану 

Сеітвелійовичу за адресою: перехрестя вулиць Миру та Калинова, село Скребиші, 

Білоцерківський район 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Сидорчуку Віталію 

Анатолійовичу  

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

відведення земельної ділянки в оренду громадянину Нагорному Віктору Івановичу 



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

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Онопрієнко 

Ользі Миколаївні  

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

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – 

підприємцю Погорілому Олександру Володимировичу  

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» площею 0,0054 га 

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» площею 0,0009 га 

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» площею 0,0006 га 

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину 

Чередніченку В’ячеславу Вікторовичу 

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється, малолітній 

Поляковій Марії Олегівні  

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину 

Кудряшову Олексію В’ячеславовичу  

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється фізичній особі – 

підприємцю Савченку Олексію Олександровичу   

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

ділянки комунальної власності в оренду Творчій спілці (інша професійна організація) 

Київської обласної організації національної спілки художників України 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої 

змінюється, громадянці Тофанюк Людмилі Миколаївні  

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Назиму Олександру 

Івановичу  

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Ніколенку Захару 

Володимировичу   

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Шаповаловій Ніні 

Феліксівні     

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Саміляку Івану 

Івановичу 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Будовій Світлані 

Михайлівні 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Курінному 

Олександру Григоровичу   

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Кривогуб Ганні 

Валентинівні  



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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Поліщуку Роману 

Петровичу  

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Сироті Ігорю 

Васильовичу   

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  Іовіну Віталію 

Васильовичу  

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

земельної ділянки у власність громадянину Ястребу Олегу Юрійовичу  

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

земельної ділянки у власність громадянці Дембіцькій Ларисі Олександрівні    

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

земельної ділянки у власність громадянину Дембіцькому Артему Вікторовичу     

100. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Дембіцькому Віктору Михайловичу     

101. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Ярошенко Наталії Володимирівні   

102. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Степаненко Світлані Миколаївні  

103. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Клопенко Галині Федорівні   

104. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Сович Наталії Миколаївні    

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

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Соболь Тетяні Петрівні 

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

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Мельниченку 

Володимиру Анатолійовичу   

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

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Бобраніцькому Валерію 

Антоновичу   

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

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Карасю Володимиру 

Івановичу   

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

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Геращенко Наталії 

Вікторівні   

110. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Денісовій Людмилі 

Володимирівні 

111. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Денісову Вадиму 

Анатолійовичу 

112. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Таубе Світлані 

Борисівні  

113.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю 

Мусієнко Тамарі Володимирівні  

114. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Фермерському господарству 

«Томилівське» 



115. 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» 

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

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – 

підприємцю Романчук Юлії Петрівні  

117. 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 Шереметьєву 

Олександру Вітольдовичу,  Шереметьєвій Ніні Миколаївні, Решетьку Олександру 

Олександровичу 

118. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у власність громадянину Парінцеву Миколі Анатолійовичу     

119. 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 Леськів Андрію 

Володимировичу  

120. 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 Сиряєву Володимиру 

Васильовичу  

121. 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 громадянину Аксьонову 

Сергію Миколайовичу  

122. 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 Ліченку Андрію 

Михайловичу та Поплавській Людмилі Михайлівні  

123. 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 Коломійцю Олександру 

Володимировичу     

124. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Семиді Тетяні Іванівні    

125. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у власність громадянці Савченко Людмилі Федотівні    

126. 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 Дембіцькому Віктору 

Михайловичу     

127. 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 Снігірьовій Наталії Панасівні     

128. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність  громадянину Шелесту Олександру Анатолійовичу  

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

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

земельної ділянки у власність громадянці Руденко Раїсі Станіславівні   



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

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

земельної ділянки у спільну часткову власність  громадянці  Куцій Олені Миколаївні  

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

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

земельної ділянки у спільну часткову власність  громадянці  Самойленко Тетяні 

Анатоліївні  

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

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

Резніченку Олександру Петровичу 

133. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

громадянину Фелтину Дмитру Антоновичу   

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

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

місцевості)  за адресою: провулок Партизанський другий, 13а громадянину Короленку 

Юрію Васильовичу 

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

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

місцевості) фізичній особі - підприємцю Синявському Сергію Григоровичу   

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

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

місцевості) громадянці Курінній Наталії Миколаївні 

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

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

місцевості) громадянину Матевосяну Аркадію Аркадійовичу  

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

передачу орендованої земельної ділянки в суборенду  

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

поділу земельної ділянки  Приватному підприємству «НІКОЛ-2005» 

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

землеустрою  щодо об’єднання земельних ділянок громадянину Сизоненку Сергію 

Юрійовичу  

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

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки громадянину Ничаюку Володимиру 

Володимировичу  

142. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки за адресою: бульвар Олександрійський, 25, місто Біла Церква, Білоцерківський 

район Комунального підприємства Білоцерківської міської ради Житлово-експлуатаційна 

контора  № 1 

143. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки за адресою: вулиця Леваневського, місто Біла Церква,Білоцерківський район 

фізичній особі – підприємцю Савченку Олексію Олександровичу   

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

підприємцю Мураховському Святославу Броніславовичу  

145. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «АГРОГАРАНТ»  

146. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у постійне користування 

Білоцерківському навчально-виховному об’єднанню «ЛІЦЕЙ-МАЛА АКАДЕМІЯ 

НАУК» Білоцерківської міської ради Київської області  

147. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у постійне користування 

Управлінню культури і туризму Білоцерківської міської ради  

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

фізичній особі – підприємцю Нєвєровій Фені Петрівні 



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

Благодійному фонду соціальної реабілітації «ВИХІД»  

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

громадянину Панченку Віктору Петровичу площею 0,0800 га  

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

громадянину Панченку Віктору Петровичу площею 0,0343 га 

152. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЛИБІДЬ»   

153. Про поновлення дії договору оренди землі Приватному акціонерному товариству 

«Білоцерківський завод залізобетонних виробів» 

154. Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству фірмі «ГРЕНАДА»  

155. Про поновлення договору оренди землі Госпрозрахунковому підприємству 

«Магістраль» 

156. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Коптілому Ігорю 

Павловичу  

157. Про поновлення договору оренди землі громадянину Приймаку Анатолію Леонідовичу  

158. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«РОСИЧ ПРИВАТ» 

159. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «СПЕЦТРАНССЕРВІС» 

160. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Шевчуку Олександру Сергійовичу 

161. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Шиманським 

Олександром Юрійовичем   

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

Наталією Федорівною 

163. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Ракарчуком 

Петром Степановичем  

164. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Денисенком 

Ігорем Олександровичем 

165. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Головком 

Олександром Івановичем та громадянкою Головко Оленою Анатоліївною 

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

Романом Вікторовичем  

167. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Школенком 

Павлом Олександровичем  

168. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Бережною 

Тамарою Василівною    

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Салей Світлані Іванівні та фізичній особі-

підприємцю Коваленко Жанні Іванівні на розміщення тимчасової споруди № 1 

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Салей Світлані Іванівні та фізичній особі-

підприємцю Коваленко Жанні Іванівні на розміщення тимчасової споруди № 2 

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Салей Світлані Іванівні та фізичній особі-

підприємцю Коваленко Жанні Іванівні на розміщення тимчасової споруди № 3 

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Салей Світлані Іванівні та фізичній особі-

підприємцю Коваленко Жанні Іванівні на розміщення тимчасової споруди № 4 

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Харатинському Віталію Петровичу  

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Демідовій Олені Михайлівні  



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

підприємцем Дзюбою Оленою Іванівною  

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

підприємцем Лисою Наталією Анатоліївною  

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

підприємцем Джаббаровим Азадом Гадай огли      

178. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації земель  

фізичній особі – підприємцю Богданцю В’ячеславу Івановичу  

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

знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО Л»  

180. Про розгляд заяви про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної 

власності, яка знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю 

«МАЛЬВІНА» 

181. 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. 

182. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності громадянину Туреччини Кара Хілмі 

183. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності фізичній особі – підприємцю  Білошкурському Павлу Олександровичу  

184. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності фізичній особі – підприємцю  Корчєновій Ользі Миколаївні  
 

  2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 


