
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 13 січня  2020 р.                                                                                № 2-09-02 

 

Про скликання пленарного засідання 

вісімдесят дев’ятої сесії  

Білоцерківської міської ради VII скликання 

 

Відповідно до ч. 8 ст. 59 та ч. 4, 5 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Скликати пленарне засідання  вісімдесят дев’ятої сесії Білоцерківської міської 

ради VII скликання 23 січня 2020 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. Ярослава 

Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

1.  Про звіт міського голови «Про здійснення державної регуляторної політики 

Білоцерківською міською радою та виконавчим комітетом в 2019 році» 

2.  Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Біла Церква на 2020 рік 

3.  Про деякі питання медичного обслуговування населення 

4.  Про деякі питання щодо внесення змін до загальної структури і штатної чисельності 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня № 1» 

5.  Про Білоцерківську міську премію імені Віктора Міняйла 

6.  Про безоплатне прийняття від департаменту екології та природних ресурсів Київської 

обласної державної адміністрації на баланс департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради продукції рослинництва 

7.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 12 вересня 2019 року № 

4358-76-VІІ «Про створення комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

Спортивний клуб «Біла Церква» 

8.  Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної 

громади міста Білої Церкви з державної власності Державного концерну 

«УКРОБОРОНПРОМ» майна 

9.  Про безоплатну передачу з балансу міського фінансового управління Білоцерківської 

міської ради на баланс управління містобудування та архітектури Білоцерківської 

міської ради та управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

майна 

10.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Горбульським Олександром Фішелевичем 

 

11.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 
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власності фізичній особі – підприємцю Грибу Ігорю Володимировичу за адресою: 

вулиця Польова, 84 

12.  Про внесення змін в рішення міської ради від  30 вересня 2019 року                                                                        

№ 4428-78-VII «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

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

місцевості) АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ТА 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНСТИТУТУ 

«БІЛОЦЕРКІВЦИВІЛЬПРОЕКТ» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 
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31.  Про поновлення договору оренди землі  ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«БУДБЛОК» 

32.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛДЕН ВЕЛЕС» 

33.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ  З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЗАМОК» 

34.  Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству  «НРО» 

35.  Про поновлення договору оренди землі  громадянину Шаню Василю Андрійовичу 

36.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Третяку Андрію 

Олександровичу 

37.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Лук’янчук Наталії 

Дмитрівні 

38.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Штокаловій Олені 

Анатоліївні 

39.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Липовій Олені 

Анатоліївні 

40.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Могилці 

Олександру Миколайовичу 

41.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Приймаку 

Анатолію Леонідовичу 

42.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Єремяну Артуру 

Ікметовичу,фізичній особі – підприємцю  Ващенку Юрію Івановичу 

43.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Палківській 

Світлані Станіславівні 

44.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року 

№92Товариству з обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

45.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року 

№95Товариству з обмеженою відповідальністю  «КИЇВОБЛПРЕСА» 

46.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року №80 

Товариству з обмеженою відповідальністю  «КИЇВОБЛПРЕСА» 

47.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року 

№94Товариству з обмеженою відповідальністю  «КИЇВОБЛПРЕСА» 

48.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі  громадянину Тутіку 

Євгенію Володимировичу 

49.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі громадянину Тутику 

Володимиру Григоровичу 

50.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі громадянину Кутовому 

Анатолію Володимировичу 

51.  Про припинення терміну дії договору оренди землі  громадянину Горбенку Олександру 

Володимировичу 

52.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Приватному підприємству «ЛПГ-

ОЙЛ» 

53.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 2 лютого 2015 року №5 фізичній 

особі – підприємцю Марунич Надії Петрівні 
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54.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 28 лютого 2019 року №13 

фізичній особі – підприємцю  Марунич Надії Петрівні 

55.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 14 березня 2017 року №32 

фізичній особі – підприємцю Марунич Надії Петрівні 

56.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 14 березня 2017 року №31 

фізичній особі – підприємцю  Марунич Надії Петрівні 

57.  Про припинення терміну дії договору оренди землі  громадянці Ковальовій Людмилі 

Анатоліївні 

58.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ВІЛІЯ» 

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

підприємцю Уварову Євгенію Леонідовичу та фізичній особі - підприємцю 

Кагановському Ростиславу Віталійовичу 

60.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності  в оренду 

фізичній особі - підприємцю Уварову Євгенію Леонідовичу та фізичній особі - 

підприємцю Кагановському Ростиславу Віталійовичу 

61.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянину Тутіку Євгенію Володимировичу 

62.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянину Тутику Володимиру Григоровичу 

63.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Бреусом Костянтином Миколайовичем 

64.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Архиповою Раїсою Степанівною 

65.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Бенедюк Надією Іванівною 

66.  Про розгляд заяви щодо  припинення терміну дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту з фізичною особою – підприємцем Гнатюком Віталієм 

Вікторовичем 

67.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  Галянт 

Оксаною Олексіївною 

68.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Мілоновою 

Оленою Володимирівною 

69.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Мілоновою 

Оленою Володимирівною по вулиці Семашко, 8 в районі пологового будинку 

70.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Мілоновою 

Оленою Володимирівною площею 0,0030  га 

71.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Лисенко Вікторією 

Миколаївною 

72.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Архиповим 

Віталієм Вікторовичем 

73.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Ремінською 

Іриною Петрівною 

74.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем Воробйовою 
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Світланою Павлівною 

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

ділянки у власність громадянину Тарасенку Миколі Миколайовичу 

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

ділянки у власність громадянину Донцю Дмитрію Анатолійовичу 

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

ділянки у власність громадянці Стороженко Галині Василівні 

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

ділянки у власність громадянці Шаповаловій Ніні Феліксівні 

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

ділянки у власність громадянину Войдевичу Володимиру Феліксовичу 

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

ділянки у власність громадянці Мініній Аллі Аполлінаріївні 

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

ділянки у власність громадянину Юревичу Юрію Володимировичу 

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

ділянки у власність громадянці Гапоненко Катерині Олегівні 

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

відведення земельної ділянки  у власність громадянину Малахійчуку Тарасу 

Віталійовичу 

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

відведення земельної ділянки  у власність громадянці Пугачовій Ірині Станіславівні 

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

відведення земельної ділянки  у власність громадянину Воробченку Євгенію Олеговичу 

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

відведення земельної ділянки  у власність громадянці Осадчук Наталії Василівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Осадчук Наталії Василівні за 

адресою: вулиця Івана Кожедуба, 48 

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

відведення земельної ділянки  у власність громадянці Беженар Антоніні Анатоліївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Панасюк Тетяні Костянтинівні 

90.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Підпалому Сергію 

Миколайовичу 

91.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду   Приватному акціонерному 

товариству «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

92.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ  

МЕХАНІЗАЦІЇ І БУДІВНИЦТВА» 

93.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 
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передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  Гаражному кооперативу 

«Кристал» 

94.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Каспровій 

Любові Джоржівні 

95.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Грибовському  Вячеславу Івановичу 

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

поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«РАЙСІЛЬГОСПТЕХНІКА» 

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

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

особі – підприємцю Любчичу Сергію Олексійовичу 

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

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

ТОВАРИСТВУ  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ КАПІТАЛ ГРАНД 

БУД» 

99.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення 

земельного сервітуту з  громадянином Собком Олександром Станіславовичем 

100.  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 Панченку 

Владиславу Олеговичу 

101.  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 Михайловій Світлані 

Володимирівні 

102.  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 Мотузюк Наталії Володимирівні 

103.  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 Чуприні Людмилі Яківні 

104.  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 Діхтяру Анатолію 

Олександровичу 

105.  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 Євдокименко 

Катерині Андріївні,Євдокименку Миколі Леонідовичу,Євдокименку Івану Леонідовичу 

106.  Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення 
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(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) та передачу земельної 

ділянки комунальної власності у  спільну сумісну власність громадянам Лисенку 

Володимиру Федоровичу, Лисенко Людмилі Василівні 

107.  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 Войдевичу 

Володимиру Феліксовичу, Шаповаловій Ніні Феліксівні 

108.  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 Ткачу 

Анатолію Володимировичу 54/100 частки земельної ділянки, Ткачу Василю 

Володимировичу 46/100 частки земельної ділянки 

109.  Про  передачу 24/100  частки земельної ділянки комунальної власності у  спільну 

часткову власність громадянці Дорош Ірині Геннадіївні 

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

знаходиться в користуванні  фізичної особи – підприємця Паюнова Павла 

Олександровича 

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

знаходиться в користуванні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ТРАВЕНЬ-21» 

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

знаходиться в користуванні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«БІОФАРМА-ПЛАЗМА-ІНВЕСТ» 

113.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної 

власності, яка знаходиться в користуванні  фізичної особи-підприємця Ковмір 

Валентини Петрівни 

114.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності громадянці Бойко Ларисі Петрівні  за адресою: вулиця Степана Бандери, 64 

115.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ІНТЕРНАФТА» 

за адресою: вулиця Леваневського, 47-А 

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

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

Троцькій Олені Іванівні 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Г. Дикий 

 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/17_02-11_pro_nadannia_dozvolu_na_rozroblennia_tekhnichnoi_dokumentatsii_iz_zemleustroiu_shchodo_vstanovlennia_vidnovlennia__mezh_zemelnoi_dilianky_v_naturi__na_mistsevosti__hromadiantsi_trotskii_oleni_ivanivni/67344.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/17_02-11_pro_nadannia_dozvolu_na_rozroblennia_tekhnichnoi_dokumentatsii_iz_zemleustroiu_shchodo_vstanovlennia_vidnovlennia__mezh_zemelnoi_dilianky_v_naturi__na_mistsevosti__hromadiantsi_trotskii_oleni_ivanivni/67344.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/17_02-11_pro_nadannia_dozvolu_na_rozroblennia_tekhnichnoi_dokumentatsii_iz_zemleustroiu_shchodo_vstanovlennia_vidnovlennia__mezh_zemelnoi_dilianky_v_naturi__na_mistsevosti__hromadiantsi_trotskii_oleni_ivanivni/67344.pdf

