
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 24 жовтня 2022 р.                                                                                № 02-09-36 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової тридцять третьої 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 тридцять третьої сесії Білоцерківської 

міської ради VIII скликання 25 жовтня 2022 року о 10 годині 00 хвилин у великій залі міської 

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

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2020 року № 14-03-VIII Про 

утворення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, визначення його чисельності, 

затвердження персонального складу 

2. Про визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді 

3. Про надання дозволу на відключення житлового будинку № 7 по провулку Петра 

Калнишевського в м. Біла Церква Київської області від систем (мереж) централізованого 

опалення (теплопостачання) 

4. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в Білоцерківській 

міській територіальній громаді за ІІІ квартал 2022 року 

5. Про погодження Концепції індустріального парку «Пачворк: Біла Церква» 

6.  Про внесення змін до «Положення про старосту», затвердженого рішенням міської ради від 25 

листопада 2021 року № 1955-21-VIII 

8. Про затвердження Положення про порядок встановлення, обліку та демонтажу пам'ятних 

знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Білоцерківської міської 

територіальної громади 

9. Про внесення змін до структури Комунального закладу Білоцерківської міської ради 

Білоцерківська централізована бібліотечна система ім. Петра Красножона 

10. Про скасування рішення Білоцерківської міської ради від 28 липня 2022 року № 2860-31-VIII 

11. Про надання дозволу на розроблення детального плану території, обмеженої автошляхом Р-

17 (включаючи територію по вул. Ставищанська, 130), територією садової забудови та 

Новозарічанським кладовищем 

12. Про безоплатну передачу з балансу Комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Трудовий архів» на баланс виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

13. Про безоплатну прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної 

громади безхазяйних об’єктів які розташовані в місті Білій Церкві Київської області 

14. Про безоплатну передачу з балансу комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок» на баланс комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» майна 



15. Про поділ частини житлової будівлі (гуртожитку) загальною площею 629,50 кв.м. 

(приміщення ІІ-го поверху) за адресою Київська область, місто Біла Церква, вулиця Шолом-

Алейхема, будинок № 82, приміщення № 2 на відокремлені кімнати 

16. Про поділ частини житлової будівлі (гуртожитку) загальною площею 629,70 кв.м. 

(приміщення ІІІ-го поверху) за адресою Київська область, місто Біла Церква, вулиця Шолом-

Алейхема, будинок № 82, приміщення № 3 на відокремлені кімнати 

17. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади від Німецького товариства міжнародного співробітництва майна 

18. Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства «Аптека № 62» на баланс 

комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська 

лікарня № 1» майна 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 квітня 2021 року № 570-12-VIII «Про 

утворення комісії з питань евакуації населення Білоцерківської міської територіальної громади» 

20. Про утворення постійної комісії Білоцерківської міської територіальної громади з 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та обстеження будівель і споруд комунальної 

власності для встановлення можливості їх використання як найпростіших укриттів в нової 

редакції 

21. Про створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту Білоцерківської 

міської територіальної громади 

22. 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 

23. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації земель 

Білоцерківському приватному ліцею «МІЦВА-613»  

24. Про  проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності з 

кадастровим номером 3210300000:06:041:0049 з метою підготовки лоту до проведення земельних 

торгів у формі електронного аукціону 

25. Про  проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності з 

кадастровим номером 3210300000:06:027:0041 з метою підготовки лоту до проведення земельних 

торгів у формі електронного аукціону 

26.   Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з фізичною 

особою – підприємцем Коменотрус Оленою Вікторівною    

27. Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою-підприємцем Гейко Юлією 

Миколаївною  

28. Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою-підприємцем Пугач 

Людмилою Павлівною  

29. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з фізичною 

особою-підприємцем Мельником Костянтином Павловичем    

30. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з фізичною 

особою – підприємцем Малішенко Світланою Василівною   

31. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з фізичною 

особою-підприємцем  Абрамченко Наталією Федорівною  

32. Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою-підприємцем Осадчою 

Оленою Миколаївною  

33. Про внесення змін в рішення міської від  28 липня 2022 року № 2994-31-VIII «Про 

встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Тюваєвим Вячеславом 

Вячеславовичем» 

34. Про внесення змін до договору оренди землі шляхом викладення договору в новій редакції 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-ПРИВІД» 

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Коробовій 

Катерині Віталіївні  

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

ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Лентюгову Андрію 

Вячеславовичу  



37. 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 за адресою: Торгова площа, 6, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район 

38. 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 за адресою: площа Соборна, 4, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район 

39. 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 за адресою: вулиця Героїв Небесної Сотні, 17, 

місто Біла Церква, Білоцерківського району  

40. 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 за адресою: Торгова площа, 11, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної ділянки комунальної 

власності в оренду фізичній особі – підприємцю Савченку Олексію Олександровичу 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі 

– підприємцю Ястреб Ользі Степанівні  

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі 

– підприємцю Козаку Олександру Васильовичу площею 0,0426 га  

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі 

– підприємцю Козаку Олександру Васильовичу площею 0,0163 га 

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

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

підприємству «МОТОР-СЕРВІС» 

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

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

підприємцю Фещенку Івану Миколайовичу  

47. 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   

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

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

підприємцю Литвинській Оксані Володимирівні  

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

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

підприємцю Малику Сергію Григоровичу  

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

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

підприємцю Навроцькому Костянтину Леонідовичу 

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

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

Касьянович Наталії Борисівні  

52. 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 Роман Олені Олексіївні   

53. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

власності в оренду фізичній особі – підприємцю Хільку Владиславу Олександровичу 

54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

власності в постійне користування  Комунальній установі Білоцерківської міської ради 

«ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ІМ. ПЕТЕРА НОВОТНІ» 



55. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: село Шкарівка, Білоцерківський район 

63. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ  «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: село Скребиші, Білоцерківський район 

64. Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки за адресою: провулок Київський, 8, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

громадянці Журжій Ользі Миколаївні  

65. Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки за адресою: вулиця Шевченка, 162, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

громадянам Смолковій Надії Петрівна та Потапову Арсенію Владиславовичу  

66. Про надання дозволу на  розроблення технічної документації із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки з кадастровим номером: 3220489500:01:014:0250 Малому колективному 

підприємству «ПРОМЕТЕЙ» 

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

комунальної власності з кадастровим номером: 3210300000:08:004:0055 за адресою: проспект 

Незалежності, 85, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

68. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

Приватного підприємства «НІКОЛ-2005» 

69. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

фізичної особи – підприємця Богдана Руслана Володимировича  

70. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

Приватному підприємству «БЦ СОНЯЧНИЙ» 

71. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Найді Миколі 

Петровичу  

72. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Білоцерківський домобудівельний комбінат» 

73. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«АЙБОЛИТ»  

74. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Бойко Вікторії Петрівні  

75. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Бойку Дмитру 

Вікторовичу   

76. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Кацалап Марині 

Леонідівні  

77. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТЕХМАШПРОМ ТК» 

78. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Мілоновій Тетяні 

Олександрівні  кадастровий номер: 3210300000:04:034:0017 

79. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Мілоновій Тетяні 

Олександрівні  кадастровий номер: 3210300000:04:034:0016 

80. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Мілоновій Тетяні 

Олександрівні  кадастровий номер: 3210300000:04:034:0015  

81. Про передачу земельної ділянки в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ПТУ» 

82. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «АРГОН»  

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

підприємцю Хімічук Людмилі Федорівні  

84. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю виробничо-будівельній фірмі «БУДСЕРВІС» 

85. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «АВТОПРОМХІМ» 

86. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Закладу об’єднання 

громадян «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА АВТОМОБІЛЬНА ШКОЛА» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ 

АВТОМОБІЛІСТІВ  



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

підприємцю Ямпольській Розалії Вікторівні  

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

Гейку Юрію Миколайовичу  

89. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Пугачу 

Вадиму Михайловичу   

90. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Підприємству із 100% 

іноземним капіталом «ААЗ ТРЕЙДІНГ КО» 

91. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Акціонерному товариству 

«КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» за адресою: вулиця Леваневського, 74а, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

92. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Акціонерному товариству 

«КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» за адресою: вулиця Сквирське шосе, 178, місто Біла Церква,  

Білоцерківський район 

93. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Акціонерному товариству 

«КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» за адресою: вулиця Таращанська, 193а, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

94. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Акціонерному товариству 

«КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» за адресою: вулиця Леваневського, 10б, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

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

підприємцю Богдану Руслану Володимировичу  

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

Григоряну Самвелу Альбертовичу   

97. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Гаражно-будівельному 

кооперативу «ОРБІТА» 

98. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству 

«НІКОЛ-2005» з кадастровим номером: 3220489500:02:026:0754  

99. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству 

«НІКОЛ-2005» з кадастровим номером: 3220489500:02:026:0753  

100. Про передачу земельних ділянок з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТОЛОКУНЬ» 

101. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УТН-ЦЕНТР»  

102. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «РУТА» 

103. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству 

«НОКІМА» 

98. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ПРОММОНТАЖСЕРВІС» 

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

орендованої земельної ділянки в суборенду  

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

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

Капелюху Руслану Віталійовичу     

101. 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 Шпарою Сергієм Олеговичем   

102. 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 Тетяною Володимирівною за адресою: вулиця 

Чорних Запорожців, в районі житлового будинку № 47/1 місто Біла Церква, Білоцерківський 

район 



103. 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 Кисіль Оленою Володимирівною   

104. 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 Панченком Дмитром Геннадійовичем   

105. 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 Павленком Романом Володимировичем  

106. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення земельного сервітуту з 

громадянином Гаделією Романом Лук’яновичем   

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Держевицькій Вікторії Миколаївні  

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Даниленко Світлані Миколаївні   

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Тихоненко Інні Сергіївні  

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Щасливому Сергію Володимировичу    

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Шукшиній Ірині Юріївні   

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Ященко Жанні Олексіївні  

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Мкртичяну Давиду Араєвичу       

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Парамонову Денису Юсуповичу 

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

ділянки Приватному підприємству «Кароліна»  

116. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Пшерадзською 

Людмилою Олексіївною  

117. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Калетинець 

Альоною Павлівною  

118. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Липовою Оленою 

Анатоліївною 

119. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Фаловським 

Андрієм Миколайовичем   

120. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Фаловським 

Андрієм Миколайовичем за адресою: вулиця Зенітного полку в районі житлового будинку №47/1 

по вулиці Чорних Запорожців, місто Біла Церква, Білоцерківський район  

121. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Кияницею Іваном 

Івановичем  

122. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Шпарою Сергієм 

Олеговичем        

123. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Красівським 

Ігорем Мар’яновичем 

124. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Гнатюком 

Віктором Андрійовичем  

125. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Лойком Олегом 

Григоровичем  

126. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою - підприємцем Шевченко 

Тетяною Володимирівною за адресою: бульвар Княгині Ольги, в районі житлового будинку №13, 

м.Біла Церква, Білоцерківський район 

127. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Звичайною 

Людмилою Олександрівною  



128. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Борзенко Інною 

Володимирівною  

129. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Барбачовим 

Володимиром Григоровичем 

130. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Ястреб Ольгою 

Степанівною  

131. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Котком Сергієм 

Олександровичем  

132. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Кублій Ларисою 

Михайлівною   

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

Романом Вікторовичем  

134. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем Мельник Аллою 

Іванівною 

135. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Юрцевичем 

Вадимом Васильовичем   

136. Про встановлення земельного сервітуту фізичною особою-підприємцем Шамотою 

Станіславом Васильовичем   

137. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем Кисілем 

Олександром Миколайовичем та фізичною особою – підприємцем Каретою Наталією 

Анатоліївною 

138. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Пелюховською 

Валентиною Андріївною    

139. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Стамбуляком 

Святославом Івановичем   

140. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Стамбуляком 

Святославом Івановичем  площею 0,0030 га  

143. Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності Приватному 

підприємству «БЦ СОНЯЧНИЙ» за адресою: провулок Гірський, 21, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

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

в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО Л»  

145. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності фізичній особі – підприємцю  Ястреб Ользі Степанівні  

146. 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. 

147. Про розгляд заяви про припинення дії договору оренди землі з громадянином Левченком 

Олегом Максимовичем  

148. 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»  

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

відведення земельної ділянки в оренду громадянину Голику Віталію Володимировичу   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Шпильці Любові Георгіївні  

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

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ТУГОРКАН» за адресою: вулиця Гетьманська, 2, село Шкарівка 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ТУГОРКАН» за адресою: вулиця Таращанська, 197А, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 



154. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту Землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ТУГОРКАН» за адресою: вулиця Таращанська, 191А, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

156. 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 Дащенку Сергію Михайловичу   

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

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

Приватному підприємству «КАРІНА»     

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

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 3220488300:05:008:0403 

громадянці Петрушковій Оксані Андріївні  

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

Приватному підприємству «АГРОЦЕНТР» 

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

особі – підприємцю Коваленко Тамарі Петрівні  

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

особі – підприємцю Похитайлу Валерію Павловичу  

164. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству 

«АГРОЦЕНТР»  

166. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству 

«КАРІНА»   

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

Варенику Олександру Якимовичу 

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

Баляліну Володимиру Юрійовичу  

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

Осауленком Володимиром Анатолійовичем  

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

Філіпповою Тетяною Миколаївною   

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

Бєлінською Наталією Вікторівною  

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

Джаббаровим Азадом Гадай Огли площею 0,0121 га  

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

Джаббаровим Азадом Гадай Огли      

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

Красівським Ігорем Мар’яновичем за адресою: вулиця Героїв Крут, в районі житлового будинку 

№ 39 місто Біла Церква, Білоцерківський район 

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

Судоргіним Сергієм Олександровичем  

177. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином Шашлюком 

Олександром Андрійовичем  

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

Лавриковою Оленою Михайлівною  

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

Хоничевим Максимом Олександровичем  

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

Піровою Валентиною Володимирівною   

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

Піровою Валентиною Володимирівною  за адресою: вулиця Гайок, в районі житлового будинку 

№181, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

182. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином Дубовиком 

Іллею Васильовичем 



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

Дубровою Оксаною Іванівною та фізичною особою-підприємцем Токаленком Олексієм 

Володимировичем  

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

Держевицькою Вікторією Миколаївною      

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

Нєвєровою Фенею Петрівною       

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

Халявінською Тетяною Анатоліївною  

187. Про внесення змін в рішення міської ради від  23 грудня 2021 року № 2296-24-VIII «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та передачу земельних 

ділянок у власність громадянці Міхріній Тетяні Костянтинівні і громадянину Горчинському 

Анатолію Анатолійовичу»  

188. Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2021 року № 2429-24-VIIІ «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 Кравченко Валентині Олександрівні та Земляк Віті 

Олександрівні» 

 

 Різне. 

 
    2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 


