
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 27 грудня 2022 р.                                                                                № 02-09-39 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової тридцять шостої 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 шостої сесії Білоцерківської 

міської ради VIII скликання 28 грудня 2022 року о 10 годині 00 хвилин у великій залі міської 

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

1. Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 2023 рік 

2. Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 2023 рік 

3.  Про план роботи Білоцерківської міської ради на 2023 рік 

4.  Про внесення змін до Програми часткової компенсації вартості закупівлі 

електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків 

Білоцерківської міської територіальної громади під час підготовки та проходження 

опалювального сезону 2022-2023 років, затвердженої рішенням Білоцерківської міської 

ради від 09 грудня 2022 року № 3270-35-VIII 

5. Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення 

законності та правопорядку на території Білоцерківської міської територіальної громади 

на 2023 рік 

6.  Про затвердження Програми сприяння діяльності органу Служби безпеки України на 

території Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік 

7. Про затвердження Програми національного спротиву Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2023 рік 

8. Про затвердження Цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

9.  Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2021 року № 1292-

16-VIII (зі змінами), шляхом викладення її в новій редакції 

10. 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-VIII 

11. Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання 

теплової енергії для споживачів категорії «населення» комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 2023 рік 



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

Білоцерківській міській територіальній громаді за ІV квартал 2022 року 

13. Про внесення змін до Програми надання безповоротної фінансової допомоги шляхом 

поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської 

ради  «БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА» на 2022 рік, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 28 червня 2022 року № 384, 

шляхом викладення її в новій редакції 

14. Про затвердження Програми надання безповоротної фінансової допомоги шляхом 

поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської 

територіальної громади «Білоцерківтепломережа» на 2023 рік 

15. Про затвердження Програми надання безповоротної фінансової підтримки 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2023 рік 

16. Про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2023 рік  

17. Про затвердження Програми надання безповоротної фінансової підтримки 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Комунальник» на 2022 рік 

18. Про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Комунальник» на 2022 рік 

19. Про затвердження Програми надання безповоротної фінансової підтримки 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» 

на 2023 рік 

20. Про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» на 2023 рік 

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

Білоцерківської міської ради на баланс управління освіти і науки БМР управління 

культури і туризму БМР та управління з питань молоді та спорту БМР майна 

22. Про прийняття майна у комунальну власність Білоцерківської міської територіальної 

громади 

23. Про відмову в погодженні щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на 

користування надрами з метою видобування піску Шкарівського родовища 

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

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

25. Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік 

26. Про надання дозволу на списання паливо-мастильних матеріалів (дизельного палива), 

використаних при виконанні заходів з евакуації населення з Київської та Чернігівської 

областей із зони бойових дій, постраждалого внаслідок збройної агресії російської 

федерації проти України  

27. Про використання орендної плати та плати за суборенду об’єктів комунальної власності   

Білоцерківської міської територіальної громади у 2023 році 

28. Про надання в безоплатне користування нежитлових приміщень комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік 

29. Про включення до Переліку другого типу об’єкта комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади, що підлягає передачі в оренду без 

проведення аукціону 

30. Про затвердження 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 

31. Про внесення змін у рішення міської ради від 23 грудня 2021 року № 2474-24-VIIІ «Про 

встановлення земельного сервітуту з громадянкою Литвинюк Оксаною Вікторівною»  

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

фізичною особою – підприємцем Земляком Анатолієм Федоровичем      



33. Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою – підприємцем Басараб 

Тетяною Василівною  

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

фізичною особою – підприємцем Шевченком Вадимом Івановичем кадастровий номер: 

3210300000:07:007:0102 

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

фізичною особою – підприємцем Шевченком Вадимом Івановичем  

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

фізичною особою – підприємцем Потаповим Богданом Івановичем  

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

Кузнєцовою Валентиною Дмитрівною 

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

ділянки у власність громадянину Лигуну Сергію Івановичу  

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

ділянки в оренду громадянам Васьківській Ганні Павлівні та  Васьківському Ігорю 

Володимировичу 

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: село 

Томилівка, Білоцерківський район 

41. 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: село Дрозди, 

Білоцерківський район 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству «ФІРМА 

«МІЗАН»  

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

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

Середі Євгену Миколайовичу  

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

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

особі - підприємцю Брилькову Валерію Володимировичу      

45. 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 Коваленку Миколі 

Олексійовичу  

46. 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 Яковенко Ганні Василівні  

47. 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 Устименку 

Костянтину Адольфовичу 

48. 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 Круку Олександру Сергійовичу  

49. 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 Кукалу Миколі Миколайовичу  



50. 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 Кременецькій Людмилі 

Анатоліївні  

51. 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 Мельнику Віктору 

Володимировичу   

52. 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 Кошель Галині Петрівні  

53. 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  Буренко Марині Володимирівні  

54. 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  Ковальчуку Роману 

Вікторовичу  

55. 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 Макаровій Аліні Володимирівні  

56. 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 Піддубній Зінаїді Григорівні  

57. 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 Незвиській Людмилі 

Володимирівні  

58. 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 Клевіцькій Ганні Геннадіївні  

59. 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 Духновській Тетяні Петрівні  

60. 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 Черкасу 

Олександру Юрійовичу та Єфремову Олександру Миколайовичу 

61. 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 Нормировській Марині 

Володимирівні 

62. 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 Козілецькій Тетяні Федорівні 

63. 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 Мішковій Ользі Василівні 

64. 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 Вихрестенку Володимиру 

Володимировичу  

65. 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 Горбаню Василю Івановичу  

66. 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 Бессарабу Сергію 

Олександровичу      

67. 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 Вознюк Олені Петрівні   

68. 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 Дмитрашу Петру Григоровичу     

69. 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 Зварич Наталії Євгенівні     

70. 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 Дегтяр Раїсі 

Василівні, Царенко Марії Андріївні та Царенку Сергію Івановичу  

71. 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 Черепенчуку Івану 

Анатолійовичу  

72. 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 Кручко Тамарі Іванівні  

73. 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 Хвостенко Аллі Олександрівні   

74. 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 Хільській 

Антоніні Василівні  та Реві Ользі Андріївні 

75. 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 Ступці Владиславу Павловичу  

76. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянам 

Гусаковській Алісі Василівні та Грищенко Галині Борисівні   

77. 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 Литвинській 

Оксані Володимирівні  

78. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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



земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Шандрі 

Віталію Вікторовичу    

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

поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210300000:03:002:0018 громадянину 

Кудряшову Олексію Олексійовичу  

80. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності з кадастровим номером: 3210300000:07:009:0101за 

адресою: вулиця Зенітного полку, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

81. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: село Шкарівка, Білоцерківський район 

82. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 88 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

83. Про поновлення договору оренди землі від 12 вересня 2014 року №136 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

84. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 91 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

85. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 92 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

86. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 89 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

87. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 79 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

88. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 99 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

89. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 96 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

90. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 101 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

91. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 102 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

92. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 103 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

93. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 81 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

94. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 93 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

95. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 83 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

96. Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 82 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

97.  Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 90 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

98.  Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року № 97 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА»  

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

підприємству «ЕКРАН» 

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

підприємцю Ярошенку Андрію Васильовичу  



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

підприємцю Хаврошиній Ірині Миколаївні  

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

обмеженою відповідальністю «АРГОН»  

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

підприємцю Загоруйку Миколі Васильовичу кадастровий номер:  

3210300000:02:015:0048 

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

підприємцю Мілоновій Тетяні Олександрівні кадастровий номер:  

3210300000:04:034:0017 

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

підприємцю Мілоновій Тетяні Олександрівні кадастровий номер:  

3210300000:04:034:0016 

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

підприємцю Мілоновій Тетяні Олександрівні  кадастровий номер:  

3210300000:04:034:0015 

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

підприємцю Мілоновій Тетяні Олександрівні  кадастровий номер:  

3210300000:04:034:0085 

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

обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВІНДУСТРІАЛПАРК» та фізичній особі-

підприємцю Кузнєцовій Валентині Дмитрівні 

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

підприємцю Дуліну Михайлу Олександровичу 

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

підприємцю Коробенко Оксані Василівні  

111.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Галінській Наталії Олександрівні  

112.  Про передачу земельної ділянки в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПТУ» 

113.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Білоцерківському 

приватному ліцею «МІЦВА – 613» 

114.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності у постійне користування 

Білоцерківському приватному ліцею «МІЦВА – 613» кадастровий номер: 

3210300000:04:035:0035 

115.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності у постійне користування 

Білоцерківському приватному ліцею «МІЦВА – 613» кадастровий номер: 

3210300000:04:035:0034 

116. Про будівництво будівлі навчального закладу (закладу загальної середньої та 

дошкільної освіти) 

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

ділянки громадянину Волосу Валентину Володимировичу  

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Парамонову Денису Юсуповичу   

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

ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «Київський м’ясокомбінат» 

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

ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «Перспективна угода» 

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Ріндичу Роману Андрійовичу   



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

ділянки громадянці Стогній Тетяні Миколаївні  

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

Володимиром Олександровичем   

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

Русланом Андрійовичем     

125.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Липовою 

Оленою Анатоліївною 

126.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Шишкаловим Олександром Володимировичем    

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

Віталієм Олександровичем 

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

Альоною Павлівною  

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

Олегом Григоровичем  

130.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Бойко 

Вікторією Петрівною  

131.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Бойком 

Дмитром Вікторовичем    

132.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Парамоновою Наталією Володимирівною   

133.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Крячко Галиною Олегівною   

134.   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 Дмитраш Вірою Прокопівною 

135.  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 Ярмольчуком Сергієм 

Анатолійовичем  

136.  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 Судоргіним Сергієм 

Олександровичем    

137.  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 Донченко Інною Анатоліївною    

138.  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 Караман Мирославою 

В’ячеславівною     

139.  Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності фізичній 

особі – підприємцю Богдану Руслану Володимировичу та громадянці Петровій Оксані 

Миколаївні   

140.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності фізичній особі – підприємцю  Пономаренку Андрію Анатолійовичу  

141.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності фізичній особі – підприємцю  Мільцарик Любові Миколаївні  



142.  Про розгляд заяви про внесення змін до договору оренди землі шляхом викладення 

договору в новій редакції Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-

ПРИВІД» 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Корінному Миколі 

Миколайовичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Долі Михайлу Ігоревичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кульчицькому Володимиру 

Миколайовичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Цапенку Андрію Михайловичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кравченку Михайлу 

Володимировичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці  Мащенко Наталії Леонідівні   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Руських Віталію Григоровичу   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бойку Сергію Анатолійовичу    

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Корнієнку Юрію Анатолійовичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці  Романовській Ірині Василіні     

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці  Кравченко Олені Володимирівні    

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Петричуку Василю Васильовичу    

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці  Руденко Лідії Прокопівні     

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці  Жадан Людмилі Миколаївні      

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці  Западинській Оксані Юріївні   

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

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Горенку Олександру 

Сергійовичу    

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

ділянки  та передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову 

власність громадянам Троцько Любові Володимирівні та Троцьку Олександру 

Івановичу  

160.  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 громадянину Додону Андрію 

Вікторовичу  

161.  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 громадянину Гордієнку Юрію 

Анатолійовичу  

162.  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 Гудимі Руслані 

Валентинівні    

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

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 

3220489500:02:026:0619 Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ПН» 

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

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 

3220488300:05:008:0247фізичній особі – підприємцю Волковій Наталії Вікторівні   

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

фізичній особі – підприємцю Загоруйку Миколі Васильовичу кадастровий номер: 

3210300000:02:016:0011 

166.  Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки в оренду Благодійному фонду 

соціальної реабілітації «ВИХІД»  

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

підприємцем Зубрицькою Людмилою Сергіївною 

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

підприємцем Васюком Романом Вікторовичем  

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

власності, яка знаходиться в користуванні фізичної особи-підприємця Ординського 

Валерія Володимировича 

 

Різне. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 


