
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 17 лютого 2020 р.                                                                                № 2-09-04 

 

Про скликання пленарного засідання 

дев’яносто першої 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  дев’яносто першої сесії Білоцерківської міської 

ради VII скликання 27 січня 2020 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. Ярослава 

Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

1.  Про звіт постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів за 2019 рік 

2.  Про звіт постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби 

зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській 

діяльності, етики та регламенту за 2019 рік 

3.  Про звіт постійної комісії з питань житлової політики, комунального господарства, 

транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та 

енергозбереження за 2019 рік 

4.  Про звіт постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мови, прав 

національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, 

молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та 

дитинства за 2019 

5.  Про звіт постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 

середовища та благоустрою за 2019 рік 

6.  Про звіт постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, 

послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та 

приватизації за 2019 рік 

7.  Про затвердження Плану заходів щодо відзначення у 2020 році в м. Біла Церква 

Року пам'яті Віктора Олександровича Міняйла 

8.  Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Білоцерківська 

міська рада та її виконавчі органи, та Порядку відшкодування цих витрат 

9.  Звіт про діяльність керівника комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Міськреклама» за 2019 рік 
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10.  Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 27 квітня 2018 року № 

2179-50-VII „Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 26 січня 

2017 року № 450-24-VII «Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 

13 лютого 2014 року №1166-56-VI «Про комісію з питань евакуації 

Білоцерківської міської ради», шляхом викладення його в новій редакції 

11.  Про утворення молодіжної ради при Білоцерківській міській раді та затвердження 

її складу 

12.  Про внесення змін до плану діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2020 рік, затвердженого рішенням міської ради від 

20 грудня 2019 року № 4770-86-VII 

13.  Про визначення переліку видів робіт та об’єктів для відбування засудженими 

кримінального покарання у вигляді громадських робіт на території м. Біла Церква 

у 2020 році 

14.  Про визначення переліку видів робіт та об'єктів, на яких порушники повинні 

виконувати оплачувані суспільно корисні роботи на території м. Біла Церква у 

2020 році 

15.  Про затвердження міської цільової програми профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань дитячого населення міста Біла Церква на 2020-2022 

роки 

16.  Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4» шляхом 

викладення його в новій редакції 

17.  Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське паталогоанатомічне бюро» 

шляхом викладення його в новій редакції 

18.  Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 1» шляхом 

викладення його в новій редакції 

19.  Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №3» шляхом 

викладення його в новій редакції 

20.  Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок» шляхом 

викладення його в новій редакції 

21.  Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка» шляхом 

викладення його в новій редакції 

22.  Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 2» шляхом 

викладення його в новій редакції 

23.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2016 року № 392-22-VII 

«Про затвердження Комплексної програми охорони довкілля в місті Біла Церква 

на період 2017 - 2021 років» 
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24.  Про безоплатну передачу на баланс управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради закінчений будівництвом об'єкт 

25.  Про визначення балансоутримувача теплової мережі по вул. Східна, 22 в місті Біла 

Церква Київської області 

26.  Про надання згоди на списання майна у складі об’єкта концесії та укладення 

додаткової угоди до концесійного договору від 25 березня 2013 року 

27.  Про надання дозволу на продаж автотранспортних засобів, які перебувають на 

балансі комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

"Білоцерківська міська лікарня №1" шляхом продажу на аукціоні 

28.  Про безоплатну передачу з балансу міського фінансового управління 

Білоцерківської міської ради на баланс департаменту житлово - комунального 

господарства Білоцерківської міської ради, центру соціально - психологічної 

реабілітації дітей «Злагода», комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1» та комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська 

лікарня №3» майна 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Колісніченку Артему 

Сергійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Марченку 

Володимиру Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Панчуку 

Володимиру Леонідовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Невмержицькому 

Валерію Васильовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Сайтаєву Олександру 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Філіппову Олексію 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Плахотнюку Євгенію 

Івановичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Личаченку Анатолію 

Миколайовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Грибу Роману 

Івановичу 
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38.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Дзисюку Богдану 

Юрійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Волощуку Вадиму 

Івановичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Шепелюку Вадиму 

Вікторовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Мотузюку Ігорю 

Васильовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянці Шершун Марині 

Володимирівні 

43.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради  від  31 жовтня 2019 року                                                                        

№ 4505-81-VII «Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою Акціонерному товариству закритого типу Білоцерківському 

спеціалізованому управлінню №548 «САНТЕХМОНТАЖ» 

44.  Про внесення змін в пункт 27 додатку 2 рішення міської ради  від  26 грудня 2013 

року №1123-51-VI «Про оформлення  правовстановлюючих документів на 

земельні ділянки громадянам» 

45.  Про внесення змін  в рішення міської ради  від 26 грудня 2019 року                                                                            

№4833-87-VII «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Іщенко Оксані Миколаївні» 

46.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА  «ЖИТЛОВИК» 

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

Ходаківській Галині Григорівні 

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

Мороз Інні Сергіївні 

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

Угрюмовій Галині Петрівні 

50.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Приватному підприємству 

«ІНТЕР ПЛЮС» 

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

Корінному Руслану Володимировичу 

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

Губенку Сергію Борисовичу 

53.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 01 липня 2016 року №28 

фізичній особі – підприємцю Губенку Сергію Борисовичу 

54.  Про розгляд заяви щодо припинення терміну дії договору оренди землі  

ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ВІРАЖ-АВТО» 
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55.  Про поновлення договору оренди землі від 24 липня 2014 року №123 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«АГРОРЕМТЕХНІКА» 

56.  Про поновлення договору оренди землі від 05 березня 2014 року №45 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОРЕМТЕХНІКА» 

57.  Про поновлення договору оренди землі від 24 липня 2014 року №122 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОРЕМТЕХНІКА» 

58.  Про поновлення договору оренди землі від 24 липня 2014 року №121 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОРЕМТЕХНІКА» 

59.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальність 

фірмі «Татьяна» 

60.  Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству «ТЕКСТИЛЬ» 

61.  Про поновлення договору оренди землі ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

№17» 

62.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІКСІЯ» 

63.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю  Бучмі Ігорю 

Васильовичу 

64.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Музиченко 

Ніні Степанівні 

65.  Про поновлення договору оренди землі від 05 березня 2015 року №33 фізичній 

особі – підприємцю Мільцарику Геннадію Антоновичу 

66.  Про поновлення договору оренди землі від 05 березня 2015 року №32 фізичній 

особі – підприємцю Мільцарику Геннадію Антоновичу 

67.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Пєтуховій 

Ользі Миколаївні 

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

обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

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

обмеженою відповідальністю  «КИЇВОБЛПРЕСА» 

70.  Про поновлення договору оренди землі від 06 травня 2014 року №80 Товариству з 

обмеженою відповідальністю  «КИЇВОБЛПРЕСА» 

71.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі громадянину Бугаю 

Василю Івановичу 

72.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Аргон»,ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«БУДБЛОК», фізичній особі – підприємцю Зубковій Індірі Станіславівні 

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

року №94 Товариству з обмеженою відповідальністю  «КИЇВОБЛПРЕСА» 

74.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі від 24 листопада 2014 

року №149 ПРИВАТНІЙ НАУКОВО-БУДІВЕЛЬНІЙ ФІРМІ «НАГРЕС» 

75.  Про поновлення договору оренди землі від 24 листопада 2014 року 

№150ПРИВАТНІЙ НАУКОВО-БУДІВЕЛЬНІЙ  ФІРМІ «НАГРЕС» 

  



6 

 

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

підприємцю Кухарю Володимиру Миколайовичу 

77.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності  в оренду громадянину 

Угрюмову Едуарду Юрійовичу 

78.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності  з кадастровим номером: 

3210300000:03:024:0043  в оренду фізичній особі – підприємцю Губенко Валентині 

Михайлівні 

79.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності  з кадастровим номером: 

3210300000:07:004:0011  в оренду фізичній особі – підприємцю Губенко Валентині 

Михайлівні 

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

оренду фізичній особі – підприємцю  Мельнику Павлу Михайловичу 

81.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності  у 

власність ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ВІРАЖ-АВТО 

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

оренду  фізичній особі-підприємцю  Якименко Оксані Василівні 

83.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Луценком Ігорем Олександровичем 

84.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Фрідманом Сергієм Юрійовичем 

85.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового  

сервітуту з громадянкою Ганенко Тамарою Василівною 

86.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Потаповим Богданом Івановичем 

87.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем  

Павленко Галиною Миколаївною 

88.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Пашинським Віктором 

Миколайовичем 

89.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Свіржевською Світланою Олександрівною 

90.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Горюновим Володимиром 

Миколайовичем 

91.  Про встановлення земельного сервітуту з Товариством з обмеженою 

відповідальністю  «КИЇВОБЛПРЕСА» за адресою: вулиця Вернадського, в районі 

житлового будинку №8 

92.  Про встановлення земельного сервітуту з Товариством з обмеженою 

відповідальністю  «КИЇВОБЛПРЕСА» за адресою: вулиця Таращанська,  між 

ринком «Білоцерківець» та територією ТОВ «Біла Вежа» 

93.  Про встановлення земельного сервітуту з Товариством з обмеженою  

відповідальністю  «КИЇВОБЛПРЕСА» за адресою: вулиця Гайок 

94.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Донченко Інною Анатоліївною 

95.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем Барабаш 

Наталією Олексіївною 
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96.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем Фуртою 

Романом Анатолійовичем 

97.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Зубрицькою Людмилою Сергіївною 

98.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Григорем Олександром Анатолійовичем 

99.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Павловською Любов’ю Петрівною 

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

підприємцем Ряпаловою Людмилою Матвіївною 

101.  Про розгляд заяви щодо  встановлення земельного сервітуту  з громадянином 

Іщенком Артемом Костянтиновичем 

102.  Про розгляд питання щодо встановлення земельного сервітуту з громадянкою 

Пушковою Оленою Михайлівною 

103.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ 

КОНТОРІ №7 

104.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду   Приватному акціонерному 

товариству «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

105.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду   громадянину Покулю 

Олександру Івановичу 

106.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Іванюк Антоніні Петрівні 

107.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Максимчук Антоніні Василівні 

108.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Герасименко Марії Олександрівні 

109.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Лук’янець Світлані Миколаївні 

110.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Новохацькій Ліні Володимирівні 

111.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кицкай Анні Петрівні 

112.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Хахулі Олександру Васильовичу 

113.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Ткаченко Ользі  Іванівні 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянці Сологуб Зої Леонідівні 

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

щодо відведення земельної ділянки   громадянці Коваленко Ніні Олександрівні 
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116.  Про розгляд заяви щодо  надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянці Пашковській Людмилі 

Іванівні 

117.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту Землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Даниленку 

Олександру Васильовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Оверченку Тарасу 

Анатолійовичу 

119.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту Землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність з цільовим призначенням 02.01 Для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) громадянці Панасюк Тетяні Костянтинівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Поліщуку Леоніду 

Михайловичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Лінчевському 

Станіславу Петровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність  громадянину Бевзу Валерію 

Миколайовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Шелесту Віктору 

Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Дяденку Юрію 

Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Сніцаренку Юрію 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Сніцаренку Юрію 

Олександровичу з цільовим призначенням 01.05. Для індивідуального садівництва 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Назиму Олександру 

Івановичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність з цільовим призначенням 02.01. 

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) громадянину Назиму Олександру Івановичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність  громадянину Василенку 

Володимиру Миколайовичу 
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130.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянці Чумак Ользі 

Володимирівні 

131.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне користування  

відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради 

132.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду   Приватному 

акціонерному товариству «АМВ» 

133.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення  якої змінюється громадянину 

Підпалому Сергію Миколайовичу 

134.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення  якої змінюється громадянину 

Харитинському Володимиру Миколайовичу 

135.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу 

земельної ділянки комунальної  власності у власність громадянину Плохотнюку 

Денису Андрійовичу 

136.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду   фізичній особі-

підприємцю Юрченку Ярославу Петровичу 

137.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Вострецовій Ользі Вікторівні 

138.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Жиляку Миколі Лук’яновичу 

139.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Кривенді Лідії Йосипівні 

140.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Титаренко Лідії Анатоліївні 

141.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Михайловій Вікторії Миколаївні 

142.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Барановському Михайлу Миколайовичу 

143.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Кузю 

Олегу Вікторовичу 
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144.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Приватному підприємству «БІРЮЗА» 

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

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАНА» 

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

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

УПРАВЛІННЮ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА  БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

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

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУМО-БУД» 

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

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

громадянці Базяк Альоні Аркадіївні  

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

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

громадянину Голубу Володимиру Івановичу 

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

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

громадянці Міщенко Вірі Василівні 

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

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

адресою: вулиця Івана Кожедуба, 73 

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

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

адресою: вулиця Базарна,  8 

153.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації  

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

(на місцевості)  ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ОКА-3» 

154.  Про  розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації  

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

(на місцевості)  ГАРАЖНО–БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «СТАВИ» 

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

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) ТОВАРИСТВУ З  ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  ХЛІБОКОМБІНАТ» 

156.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству 

з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський домобудівельний комбінат» 

157.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється  право суборенди з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Білоцерківвода» 
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158.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду  КИЇВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ПРОТИПОЖЕЖНИХ  РОБІТ ДОБРОВІЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО ТОВАРИСТВА 

УКРАЇНИ 

159.  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 Іваніцькій Наталії 

Василівні 

160.  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 Токарчук Ганні 

Павлівні 

161.  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 Устименку 

Анатолію Яковичу 

162.  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 Ковтуну 

Леоніду Ігнатовичу 

163.  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 Тихоненко Ірині 

Сергіївні 

164.  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 Поляруш 

Катерині Леонідівні 

165.  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 Ганенку Миколі 

Ярофейовичу 

166.  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 Грушку 

Анатолію Леонідовичу 

167.  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 Гордійчук Вірі 

Яківні 
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168.  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 Маришевій Анні 

Петрівні 

169.  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 Сафієвій Аллі 

Григорівні 

170.  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 Штиці Наталії 

Григорівні 

171.  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 Калугіній Тетяні 

Валентинівні 

172.  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 

Базась Ірині Вікторівні, Радченко Вірі  Михайлівні 

173.  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 

Шимановській Ларисі Григорівні та  Шимановській Тетяні Михайлівні 

174.  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 

Червоній Ганні Миколаївні,  Терещенко Ніні Миколаївні 

175.  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 

Ткачуку Якову Олексійовичу, Прибишу Юрію Миколайовичу 

176.  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 

Загорулько Олені Василівні,  Загорулько Тетяні Іванівні, Черниш Наталії 

Анатоліївні 

177.  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 

Вовк Олені Петрівні, Байдюк Аллі Петрівні, Світану Станіславу Миколайовичу 
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178.  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 Повшедному Андрію Сергійовичу  3/4  часток земельної ділянки, 

Полтавець Юлії Сергіївні  ¼  частка  земельної ділянки 

179.  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 Назаренку Роману Володимировичу 7/25 часток земельної ділянки, 

Однорогу Руслану Петровичу 4/25 частки земельної ділянки 

180.  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 у власність громадянці 

Волинець Світлані Іванівні 

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

знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю  

«Білоцерківське зелене господарство» 

182.  Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності, з 

кадастровим номером: 3210300000:06:044:0011, яка знаходиться в користуванні  

Товариства з обмеженою відповідальністю «Білоцерківське зелене господарство» 

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

знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Білоцерківське зелене господарство» За адресою: вулиця Толстого, 32-а 

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

комунальної власності, яка знаходиться в користуванні  фізичної особи – 

підприємця Корчук Оксани Вікторівни 

185.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності фізичній особі – підприємцю Нерух Людмилі 

Олександрівні за адресою: вулиця Польова, 80, приміщення 3 

186.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БЦ РІАЛ ЕСТЕЙТ» за адресою: бульвар Олександрійський, 54 Д 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 


