
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 15 лютого 2021 р.                                                                                № 2-09-03 

 

Про скликання пленарного засідання 

десятої сесії Білоцерківської  

міської ради VIII скликання 

 

 

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

самоврядування в Україні»: 

1. Скликати пленарне засідання десятої сесії Білоцерківської міської ради VIII 

скликання 25 лютого 2021 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. Ярослава 

Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

1.  Про внесення змін до Регламенту Білоцерківської міської ради VIII скликання, 

затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 10 грудня 2020 року № 

03-02-VIII «Про затвердження Регламенту Білоцерківської міської ради VIII 

скликання» (зі змінами та доповненнями) 

2.  Про визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через центр 

надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді 

3.  Про затвердження цільової програми матеріально-технічного забезпечення 

комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2021 рік 

4.  Про затвердження цільової програми фінансової підтримки КНП БМР «МЦПМСД 

№1» та КНП БМР «МЦПМСД №2» на 2021 рік 

5.  Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

6.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30 серпня 2018 року 2543-55-VІІ 

«Про затвердження Білоцерківської міської цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

друге півріччя 2018-2022 роки» 

7.  Про затвердження складу постійно діючої комісії з питань поводження з 

безхазяйними відходами в Білоцерківській міській територіальній громаді 

8.  Про затвердження Програми «Розвиток та підтримка комунальної системи 

централізованого теплопостачання м. Біла Церква на 2019-2023 роки» 

9.  Про затвердження Програми охорони довкілля в Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки  

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

Білоцерківській міській територіальній громаді на одну особу за IV квартал 2020 

року  

11.  Про затвердження Програми відшкодування з місцевого бюджету частини 

відсотків за кредитами, залученими об’єднаннями співвласників багатоквартирних 

будинків Білоцерківської міської територіальної громади, які беруть участь у 



2 

 

Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків 

«ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності», на 2021-2023 

роки 

12.  Про реорганізацію комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міськреклама» шляхом приєднання до комунального підприємства БМР 

«Тролейбусне управління» 

13.  Про визначення балансоутримувача опор контактної мережі міського 

електротранспорту 

14.  Про внесення змін до Програми заходів щодо розроблення містобудівної 

документації Білоцерківської міської територіальної громади на період 2021-2023 

роки , затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року № 42-05-VIІI 

15.  Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної 

послуги, що надається через Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді у галузі містобудування та архітектури 

16.  Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних 

послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді у галузі земельних відносин 

17.  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 

18.  Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну власність 

19.  Про уповноваження посадових осіб на підписання актів погодження меж 

земельних ділянок комунальної власності 

20.  Про проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту Біла 

Церква 

21.  Про проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади під польовими дорогами та 

полезахисними лісовими смугами 

22.  Про проведення інвентаризації земель частини території м.Біла Церква 

Білоцерківського району Київської області 

23.  Про проведення інвентаризації земель території Білоцерківської міської 

територіальної громади 

24.  Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Біла Церква за 2020 рік 

25.  Про затвердження Положення про Управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради шляхом викладення його в новій редакції 

26.  Про затвердження Положення про логопедичний пункт Управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради 

27.  Про затвердження Положення про Навчально-методичний центр психологічної 

служби Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 

28.  Про затвердження Положення про Централізовану бухгалтерію Управління освіти 

і науки Білоцерківської міської ради 

29.  Про зміну найменування та затвердження статуту ПІЩАНСЬКОГО 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-

ІІІ СТУПЕНІВ - ДИТЯЧИЙ САДОК» шляхом викладення його в новій редакції 
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30.  Про затвердження Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного 

клімату в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки 

31.  Про надання згоди на списання майна в складі об’єкта концесії та укладення 

додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 

року 

32.  Про безоплатну передачу з балансу управління охорони здоров’я Білоцерківської 

міської ради на баланс підприємства «Аптека № 245» нерухомого майна, що 

знаходиться за адресою Київська область, місто Біла Церква, вулиця Водопійна, 

будинок 19 

33.  Про створення комісії з розгляду питань стосовно списання майна, яке належить 

до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади та 

затвердження регламенту її роботи 

34.  Про безоплатну передачу з балансу комунальних підприємств Білоцерківської 

міської ради житлово – експлуатаційних контор №№ 1, 6, 7 на баланс 

комунального закладу Білоцерківської міської ради Клубу за місцем проживання 

«Прометей» нерухомого майна 

35.  Про затвердження передавального акту 

36.  Про закріплення комунального майна на праві господарського відання 

(оперативного управління) 

37.  Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду 

без проведення аукціону 

38.  Про затвердження Положення про Управління капітального будівництва 

Білоцерківської міської ради шляхом викладення його в новій редакції 

39.  Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо інвентаризації 

земель  комунальної власності Територіальній громаді м.Біла Церква в особі 

Білоцерківської міської ради, а саме  частини території м.Біла Церква, обмеженої 

вулицею Леваневського, вулицею Східною та ринком «Торгове містечко» (масив 

№1),  в межах м.Біла Церква Київської області 

40.  Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо інвентаризації 

земель  комунальної власності Територіальній громаді м.Біла Церква в особі 

Білоцерківської міської ради, а саме  частини території м.Біла Церква, обмеженої 

вулицею Леваневського, вулицею Східною та ринком «Торгове містечко» (масив 

№2), в межах м.Біла Церква Київської області 

41.  Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо інвентаризації 

земель  комунальної власності Територіальній громаді м.Біла Церква в особі 

Білоцерківської міської ради, а саме  частини території м.Біла Церква, обмеженої 

вулицею Леваневського, парковою зоною, вулицею Молодіжною, Комунальним 

підприємством Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» та 

вулицею Митрофанова, в межах м.Біла Церква Київської області 

42.  Про внесення змін в пункт 2 рішення міської ради  від 25 вересня 2020 року  № 

5986-102-VII «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 
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Пархоменко Тетяні Іванівні» 

43.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради  від 15 травня 2020 року № 

5462-96-VII «Про встановлення земельного сервітуту з товариством з обмеженою 

відповідальністю «ЛИСТОПАД 17» 

44.  Про внесення змін в рішення міської ради  від 05 січня 2021 року № 145-07-

VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Романовій Раїсі Василівні» 

45.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в рішення міської ради  від 29 червня 2017 

року № 1011-34-VII «Про передачу земельної ділянки комунальної власності в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ХІМЧИСТКА» та 

фізичній особі-підприємцю Губрію Руслану Олександровичу» 

46.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Приватному акціонерному 

товариству «Білоцерківський ювелірний завод» 

47.  Про припинення терміну дії договору оренди землі громадянці Катюсі Людмилі 

Семенівні 

48.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі-підприємцю 

Ковалю Олександру Владиславовичу 

49.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі-підприємцю 

Лєонову Андрію Савіновичу 

50.  Про припинення терміну дії договору оренди землі з громадянином Іваненком 

Олександром Вікторовичем 

51.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі-підприємцю 

Денисенку Дмитру Михайловичу 

52.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Товариству з додатковою 

відповідальністю «Райсільгосптехніка» 

53.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ВАЛТЕКС» 

54.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі-підприємцю 

Федоренку Руслану Віталійовичу 

55.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Білецькому Сергію Івановичу 

56.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Воробйовою Світланою Павлівною 

57.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту від 03 жовтня 2019  року №119  з особою-підприємцем Тараєвою 

Наталією Валентинівною 

58.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою-підприємцем Єрмаковою Людмилою Миколаївною 

59.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Івановим Віталієм Євгеновичем 

60.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Висоцьким Віталієм 

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

земельної ділянки у власність громадянину Волощуку Вадиму Івановичу 

62.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Воробйовій Анжелі Сергіївні 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кузнєцовій Юлії Юріївні 

64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Філіпчук Валентині Леонідівні 

65.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Тарасенку Юрію Івановичу 

66.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гаврилюк Олені Миколаївні 

67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Лагоді Тамарі Григорівні 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гоні Ірині Олександрівні 

69.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Баришполь Олені Янівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Сайченку Роману 

Олександровичу за адресою: село Шкарівка, Білоцерківський район 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Сайченко Олені 

Володимирівні за адресою: село Шкарівка, Білоцерківський район 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Дрозі Олексію 

Максимовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Згортюку Олегу 

Володимировичу 

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

щодо  відведення земельної ділянки у власність громадянину Назиму Олександру 

Івановичу 

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

щодо  відведення земельної ділянки у власність громадянці Назим Тетяні 

Володимирівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Цедзінському 

Максиму Сергійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Боєвій Світлані 

Андріївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Верещакову Богдану 
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Олеговичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Карйонову Максиму 

Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Карйоновій Олені 

Володимирівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Солодьку Олексію 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Ковбасі Івану 

Станіславовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Петренку Ярославу 

Юрійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Родіоновій Ларисі 

Миколаївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Бойку Дмитру 

Вадимовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Тарадайку Юрію 

Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність з цільовим призначенням 01.05. 

Для індивідуального садівництва громадянину Тарадайку Юрію Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кацалапу Олександру 

Сергійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність з цільовим призначенням 01.05. 

Для індивідуального садівництва громадянину Кацалапу Олександру Сергійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кальченку 

Олександру Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність з цільовим призначенням 01.05. 

Для індивідуального садівництва громадянину Кальченку Олександру 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Гордієнку 

Володимиру Михайловичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Котуху Юрію 



7 

 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність з цільовим призначенням 01.05. 

Для індивідуального садівництва громадянину Котуху Юрію Олександровичу 

95.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки УПРАВЛІННЮ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА КОНЦЕСІЇ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

96.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки УПРАВЛІННЮ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА КОНЦЕСІЇ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: вулиця Героїв Небесної Сотні, 

17 

97.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки УПРАВЛІННЮ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА КОНЦЕСІЇ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: Торгова площа, 11 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в постійне 

користування  Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Тролейбусне управління» 

99.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  громадянину Ільніцькому 

Антону Сергійовичу та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПРУМ» 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  громадянці 

Романчук Юлії Петрівні 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ХЕРСОНІНДУСТРІАЛПАРК» за адресою: бульвар 

Михайла Грушевського, 13 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ХЕРСОНІНДУСТРІАЛПАРК» за адресою: бульвар 

Михайла Грушевського, 13 орієнтовною площею 0,2204 га 

103.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

Товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС Г» 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення 

якої змінюється громадянину Фурсенку Сергію Володимировичу 

105.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Русулу Юрію Валерійовичу 

106.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Кривошеї Вікторії Петрівні 
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107.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянам 

Тараненку Євгену Миколайовичу, Тюріній Інні Данилівні, Кузьменку Володимиру 

Васильовичу 

108.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Кузіну Володимиру Леонідовичу 

109.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Нестеренко Яні Станіславівні 

110.  Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі-

підприємцю Ткаченку Віталію Михайловичу 

111.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Покотун Ларисі Петрівні 

112.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Головасі Наталії Петрівні 

113.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянці Куриленко Юлії Анатоліївні 

114.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Костині 

Івану Миколайовичу 

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

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «КВЕТА» 

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

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

адресою:  провулок Раскової другий, 4 

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

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

громадянці Самойленко Тетяні Анатоліївні 

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

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

Публічного акціонерного товариства «УКРТЕЛЕКОМ» 

119.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) громадянину Коновалову Антону Володимировичу 

120.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із 

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

місцевості) фізичній особі – підприємцю Погорельчуку Євгенію Миколайовичу 

121.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості) фізичній особі – підприємцю Пономаренку Андрію Анатолійовичу 

122.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із 

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

місцевості) за адресою:  провулок Раскової перший,16 

123.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту фізичній особі-підприємцю Нестеренку Віталію 

Євгеновичу 

124.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту фізичній особі-підприємцю Федотову Євгенію 

Володимировичу 

125.  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 

Дишлюк Олені Дмитрівні, Реві Тетяні Петрівні, Реві Наталії Борисівні 

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 громадянці Крупник Наталії 

Яківні 

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 Остапчук Тетяні 

Іванівні 

128.  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 Слободській 

Оксані Володимирівні 

129.  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 Каменотрус 

Наталії Анатоліївні 

130.  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 Негру Наталії 

Анатоліївні 

131.  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 Резніченко 

Наталії Михайлівні 

132.  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 Куліковському 

Вадиму Володимировичу 
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133.  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 Артамоновій 

Валентині Дмитрівні 

134.  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 Шаповалюк 

Тамарі Олександрівні 

135.  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 Сіваченко 

Любові Василівні 

136.  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 Довженку 

Віктору Васильовичу 

137.  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 

Курмаш Наталії Петрівні, Нечипоренку Ігорю Петровичу, Зленко Аллі Петрівні 

138.  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 Катюсі Віталію 

Миколайовичу 

139.  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 

Боженко Валентині Миколаївні та Драбинку Олегу Петровичу 

140.  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 Шкулію Олександру Сергійовичу (2/5 часток земельної ділянки) 

141.  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 Кречику Миколі Павловичу 56/100 часток земельної ділянки 

142.  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 

Корнієнко Тетяні Сергіївні, Корнієнку Сергію Миколайовичу 

143.  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 Мартиненко 

Ользі Миколаївні 
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144.  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 Єрьоміній Наталії 

Олександрівні 

145.  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 Ганенко Марії 

Володимирівні 

146.  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 Самокишу 

Сергію Юрійовичу 

147.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду  Товариству  з обмеженою 

відповідальністю «МІСЬКБУД БЦ» 

148.  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 

Розпутньому Сергію Олеговичу 

149.  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 Базяк Альоні 

Аркадіївні 

150.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ПІДПРИЄМСТВУ «Д.О.М.» 

151.  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  Товариству з 

обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ», фізичній особі-

підприємцю Поліщуку Максиму Вікторовичу, фізичній особі-підприємцю Орлюку 

Володимиру Миколайовичу, фізичній особі-підприємцю Решотці Тетяні 

Олександрівні 

152.  Про розгляд заяви щодо затвердження технічної документації із землеустрою 

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

та передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду  товариству з 

обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ», фізичній особі-

підприємцю Поліщуку Максиму Вікторовичу 

153.  Про розгляд заяви щодо затвердження технічної документації із землеустрою 

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

та передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду  товариству з 

обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ», фізичній особі-

підприємцю Орлюку Володимиру Миколайовичу 
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154.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду фізичній 

особі-підприємцю  Могилці Олександру Миколайовичу 

155.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТАУРУС-2000» 

156.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Халаберді 

Юрію Володимировичу 

157.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Щасливому 

Сергію Володимировичу 

158.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Андрусенку 

Олегу Миколайовичу та громадянину Верещаку Олегу Валентиновичу 

159.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УЧБОВО-ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР» 

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

підприємцю Циганюку Андрію Володимировичу 

161.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Янчевській Ірині Віталіївні 

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

підприємцю Гоц Галині Миколаївні 

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

підприємцю Денисенку Олегу Михайловичу 

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

підприємцю Петльовському Андрію Леонідовичу 

165.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності в 

оренду ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СПОЛІ-БУД КОМПАНІ» 

166.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності в 

оренду громадянам Каруку Віталію Вадимовичу та Осипчуку Олексію Борисовичу 

167.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності в 

оренду фізичній особі-підприємцю Пономаренку Андрію Анатолійовичу 

168.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності в 

оренду фізичній особі-підприємцю Шинкаренку Юрію Володимировичу 

169.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Півчук Вікторії Олександрівні 

170.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Юрченко 

Ольгою Володимирівною 

171.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ілляшенком Петром Володимировичем 

172.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Батенком Сергієм Михайловичем 

173.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Маршалок Ольгою Володимирівною 

174.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Руденком Юрієм 

Івановичем 

175.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Руденком Юрієм 
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Івановичем за адресою: вулиця Леваневського, в районі житлового будинку №55 

176.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Руденко Наталією Василівною 

177.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Хорішком Віталієм Георгійовичем 

178.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Лимаренко Оксаною Миколаївною 

179.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Коберником Василем Васильовичем 

180.  Про встановлення земельного сервітуту з Комунальним підприємством 

Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» 

181.  Про встановлення земельного сервітуту з Комунальним підприємством 

Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» за адресою: на перехресті 

вулиць Сквирське шосе та Січневого прориву 

182.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Білякевичем Миколою Анатолійовичем 

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

підприємцем Поліщуком Максимом Вікторовичем 

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

підприємцем Бережною Тамарою Василівною 

185.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного  сервітуту з ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АМВ» 

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

підприємцем Герасімовичем  Ігорем Юрійовичем 

187.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Маркіною Наталією Миколаївною 

188.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з Приватним 

підприємством «ГОРИЗОНТ» 

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

знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ІНТЕРНАФТА» 

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

знаходиться в користуванні громадянина Вознесенського Ігоря Васильовича 

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

знаходиться в користуванні громадянина Вознесенського Ігоря Васильовича з 

кадастровим номером: 3210300000:06:018:0059 

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

знаходиться в користуванні Фізичної особи-підприємця Білошкурського Павла 

Олександровича 

193.  Про  розгляд заяви щодо надання дозволу на продаж земельної ділянки 

комунальної власності, яка знаходиться в користуванні фізичної особи-підприємця 

Малик Людмили Анатоліївни 

194.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності фізичній особі – підприємцю Навроцькому Віктору 
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Івановичу 

195.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОЛОДИМИР» 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 


