
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 15 березня 2021 р.                                                                                № 2-09-04 

 

Про скликання пленарного засідання 

одинадцятої 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 одинадцятої сесії Білоцерківської міської ради 

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

Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

1.  Про затвердження переліку комунальних закладів культури базової мережі 

Білоцерківської міської територіальної громади 

2.  Про затвердження структури комунального закладу Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська централізована клубна система 

3.  Про затвердження Статуту комунального закладу Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська централізована бібліотечна система імені Петра 

Красножона в новій редакції 

4.  Про затвердження Статуту комунального закладу Білоцерківської міської 

ради дитячо-юнацької спортивної школи «Богатир» шляхом викладення 

його у новій редакції 

5.  Про зміну найменування та затвердження статуту Комунального закладу 

позашкільної освіти Білоцерківської міської ради Об’єднання клубів за 

місцем проживання «Дивосвіт» шляхом викладення його в новій редакції 

6.  Про зміну скороченого найменування та затвердження статуту 

комунального закладу Білоцерківської міської ради дитячо-юнацької 

спортивної школи «Зміна» шляхом викладення його у новій редакції 

7.  Про затвердження Статуту комунального закладу Білоцерківської міської 

ради дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» шляхом викладення його 

у новій редакції 

8.  Про затвердження Положення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 

шляхом викладення його у новій редакції 

9.  Про затвердження Статуту комунального закладу Білоцерківської міської 

ради дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» шляхом викладення 

його у новій редакції 

10.  Про погодження інвестиційної програми Комунального підприємства 
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Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 2021 рік 

11.  Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративних 

послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді 

12.  Про затвердження Положення про департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради в новій редакції 

13.  Про затвердження Положення про управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради 

14.  Про затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Світанок 2000» шляхом викладення його в новій редакції 

15.  Про затвердження Положення про управління містобудування та 

архітектури Білоцерківської міської ради в новій редакції 

16.  Про надання дозволу на розроблення змін до детального плану території 

вздовж лівого берега річки Рось в районі провулку Ярового, вулиці 

Річковій, Запорізькій та Водопійній в м. Біла Церква Київської області 

17.  Про виготовлення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки 

комунальної власностi для розмiщення, експлуатацii та обслуговування 

кладовища за адресою: вулиця Чкалова с. Шкарівка 

18.  Про внесення змін до Програми щодо здійснення комплексних заходів, 

спрямованих на ліквідацію та запобіганню поширення на території  

Білоцерківської міської територіальної громади гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 2021 рік 

затвердженого рішенням міської ради від 24 грудня 2020р  № 31-05-VIII 

19.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29 грудня 2020 № 85-06-VІІІ 

«Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік» 

20.  Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційної контори №6 на 

баланс комунального підприємства «Аптека №62» нерухомого майна, що 

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

Гоголя, будинок 42/17 

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

Білоцерківської міської територіальної громади, що підлягають передачі в 

оренду без проведення аукціону 

22.  Про безоплатну передачу та визначення балансоутримувача майна 

23.  Про надання в безоплатне користування нежитлових приміщень 

комунальної власності на 2021 рік 

24.  Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності до приватизації 

шляхом продажу на аукціоні та визнання таким, що втратило чинність 

рішення Білоцерківської міської ради від 04 грудня 2007 року №545 «Про 

відчуження об’єктів комунальної власності міста» 

25.  Про дострокове розірвання договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту з фізичною особою - підприємцем Камінним Петром 

Петровичем та скасування рішення міської ради 

26.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Богданцем В’ячеславом Івановичем 

27.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
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та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянину Розі Валентину Євгенійовичу 

28.  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 «УКРЮГ» 

29.  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 «УКРЮГ» з кадастровим номером: 

3220455500:06:006:0020 

30.  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 громадянці Приймак Тетяні Пилипівні 31/100 частки земельної 

ділянки 

31.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТ МЕХАНІКА» 

32.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину 

Шевченку Олександру Володимировичу 

33.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянці Романюк Віті Миколаївні 

34.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з фізичною 

особою-підприємцем Мкртчяном Артушем Ізміровичем 

35.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється фізичній  

особі-підприємцю Маковському Валентину Антоновичу 

36.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності у  спільну сумісну 

власність громадянам Приймаку Павлу Васильовичу, Маліхатко Валентині 

Петрівні, Пересуньку Костянтину Владиславовичу, Кудрявцевій Марині 

Костянтинівні та Пересуньку Дмитру Костянтиновичу 

37.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянину Бондарю Святославу Миколайовичу 

38.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки та передачу земельних ділянок комунальної власності в 

оренду громадянам Андреєвій Наталії Геннадіївні та Андреєвій Валентині 

Лук’янівні 

39.  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 Гридньовій Інні Леонідівні ¼ частка земельної 

ділянки, Новіку Дмитру Леонідовичу ¼ частка земельної ділянки, Новіку 
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Леоніду Івановичу ¼ часка земельної ділянки, Новік Лідії Миколаївні ¼ 

частка земельної ділянки 

40.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі-

підприємцю Циганюку Андрію Володимировичу за адресою: вулиця 

Фастівська, 23 корпус 2 

41.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі-

підприємцю Циганюку Андрію Володимировичу за адресою: вулиця 

Фастівська, 23 корпус 1 

42.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі-

підприємцю Циганюку Андрію Володимировичу 

43.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) за адресою:  вулиця Замкова, 6 

44.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність 

громадянці Павловій Олені Костянтинівні за адресою: вулиця Агасяна, 67, 

село Шкарівка, Білоцерківський район 

45.  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 Кучерявій Олександрі Анатоліївні 1/2  частки 

земельної ділянки, Кучерявому Максиму Анатолійовичу 1/2 частки 

земельної ділянки 

46.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову 

власність громадянам Величко Людмилі Федорівні 1/2  частки земельної 

ділянки, Тетеревковій Світлані Іванівні 9/50 часток земельної ділянки та 

відмову в передачі земельної ділянки комунальної власності у спільну 

часткову власність громадянці Загнибороді Ганні Іванівні 8/25 часток 

земельної ділянки 

47.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

та передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову 

власність громадянам Кайгородовій Людмилі Володимирівні 1/5  частка 

земельної ділянки, Кайгородовій Ользі Ігорівні 1/5 частка земельної 

ділянки, Максименку Альберту Станіславовичу 27/400 частки земельної 

ділянки 

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

підприємцю Смаковській Тетяні Данилівні 

49.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Смаковською Тетяною Данилівною 

50.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в рішення міської ради  від 15 травня 

2020 року №5280-96-VII «Про встановлення земельного сервітуту з 

фізичною особою-підприємцем Остапенко Лідією Михайлівною» 

51.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину 

Раку Олександру Петровичу 

52.  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 Раку 

Олександру Петровичу 

53.  Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності, 

яка знаходиться в користуванні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБЕРІГ БЦ» 

54.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці 

Розпутній Ганні Валентинівні 

55.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність з цільовим 

призначенням 02.05. Для будівництва індивідуальних гаражів громадянці 

Розпутній Ганні Валентинівні 

56.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність з цільовим 

призначенням 01.05. Для індивідуального садівництва громадянці Розпутній 

Ганні Валентинівні 

57.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину 

Огородніку Максиму Борисовичу 

58.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю 

Погребняку Миколі Івановичу та ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ВАЛОЇС» 

59.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянці Широчкіній Ларисі Вікторівні 

60.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину 

Нагорному Віктору Івановичу 

61.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) громадянам Жаворонці Наталії Григорівні та малолітній 

громадянці Жаворонці Вікторії Вікторівні 

62.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Дебольському Віталію 

Євгеновичу 

63.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Фізичній особі-

підприємцю Болваневич Світлані Андріївні 

64.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі-підприємцю Лєонову Андрію Савіновичу 

65.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ярмоліцьким Валерієм Володимировичем 

66.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



6 

земельної ділянки в постійне користування ОБ’ЄДНАННЮ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЯВІР-22» 

67.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності 

в постійне користування ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЗАПОРІЗЬКА,19» 

68.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в 

оренду  ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

69.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в 

оренду  громадянину Погребняку Олександру Михайловичу 

70.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної  ділянки та передачі земельної ділянки комунальної 

власності в оренду фізичній особі-підприємцю Мусієнко Тамарі 

Володимирівні 

71.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з фізичною 

особою-підприємцем Нестеренком Віталієм Євгеновичем.  

72.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кузнєцовій Анні Ігорівні 

73.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянці Куриленко Юлії Анатоліївні 

74.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Білоцерківському районному комунальному підприємству 

«Кіновідеомережа» 

75.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці 

Кожурі Наталії Юріївні 

76.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину 

Назиму Олександру Івановичу 

77.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Загородньому Денису 

Леонідовичу 

78.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту з фізичною особою – підприємцем Осауленко Ніною 

Іванівною 

79.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність малолітній 

громадянці Кулинич Діані Андріївні 

80.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки Приватному підприємству 

фірмі «ГРЕНАДА» 

81.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 
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Шукшиною Іриною Юріївною 

82.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Чернявській Ользі Андріївні 

83.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі-підприємцю Максимовій Ларисі Марківні 

84.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) фізичній особі-підприємцю Пономаренку Андрію 

Анатолійовичу 

85.  Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності 

фізичній особі-підприємцю Пономаренку Андрію Анатолійовичу 

86.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Приватному малому 

підприємству «Баллада» 

87.  Про встановлення земельного сервітуту з Приватним малим підприємством 

«Баллада» 

88.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину 

Андрусенку Андрію Володимировичу 

89.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянину Голику Віталію Володимировичу 

90.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянину Беркуту Петру Григоровичу 

91.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності фізичній особі – підприємцю Григоряну Самвелу 

Альбертовичу 

92.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі-

підприємцю Басараб Тетяні Василівні 

93.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з фізичною 

особою-підприємцем Федоренком Олегом Павловичем, фізичною особою-

підприємцем Ковальчук Галиною Іванівною 

94.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в 

оренду фізичній особі-підприємцю Тищенку Григорію Івановичу 

95.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянці Маринич Руслані Зіновіївні 

96.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Фізичній особі-

підприємцю Богданцю В'ячеславу Івановичу 

97.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності 

в оренду фізичній особі-підприємцю Волковинському Олександру 

Анатолійовичу 

98.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
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та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянці Кондратьєвій  Валентині Петрівні 

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

комунальної власності, яка знаходиться в користуванні фізичної особи-

підприємця Залізняка Юрія Олександровича 

100.  Про розгляд зяави щодо надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою:  вулиця Героїв 

Небесної Сотні, 64 

101.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Москальським Віктором Вікторовичем 

102.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Пожаром В’ячеславом Валентиновичем 

103.  Про розгляд заяви щодо скасування  рішення міської ради від 05 січня 2021 

року № 144-07-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  та передачу земельної ділянки комунальної 

власності у власність громадянину Легкову Олександру Сергійовичу» 

104.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Тромсі Ірині Сергіївні 

105.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі-підприємцю Литвин Олені Володимирівні 

106.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право сервітуту фізичній особі-підприємцю Тимошенко Жанні Валентинівні 

107.  Про встановлення земельного сервітуту з Комунальним підприємством 

Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» 

108.  Про встановлення земельного сервітуту з Комунальним підприємством 

Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» за адресою: 

Білоцерківський район, місто Біла Церква, вулиця Героїв Чорнобиля, в 

районі ринку «Піщаний» 

109.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянам 

Чугуновій Лідії Олександрівні та Герасімовій Антоніні Олександрівні 

110.  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 Різнику Андрію Івановичу 

111.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту з фізичною особою – підприємцем Маршалком 

Владиславом Вадимовичем 

112.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Юрченком Ярославом Петровичем 

113.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину 

Пількевичу Олександру Васильовичу 
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114.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) за адресою: Білоцерківський район, місто Біла Церква, вулиця 

Селянська, 47 

115.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці 

Крохмалюк Ірині Василівні 

116.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянці Гапоненко Катерині Олегівні 

117.  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 Хівричу Івану Саливоновичу 

118.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Зінковським 

Павлом Вікторовичем 

119.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності КОМАНДИТНОМУ ТОВАРИСТВУ «ГРЕГУЛЬ І 

КОЛЕКТИВ» 

120.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки Товариству з обмеженою 

відповідальністю «СУЧАСНИЙ СВІТ БЦ» 

121.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Кузнєцовим Сергієм Інокентійовичем 

122.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кузьменку Євгенію 

Анатолійовичу з цільовим призначенням 01.05. Для індивідуального 

садівництва 

123.  Про встановлення земельного сервітуту з ГОСПОДАРСЬКИМ 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСИЧ» 

124.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Корчуком Віктором Миколайовичем 

125.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Лазоренко Лідією Леонідівною 

126.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі фізичній особі – 

підприємцю Лакізі Галині Петрівні 

127.  Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності, 

яка знаходиться в користуванні громадянина Туреччини Кара Хілмі 

128.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Луцишину 

Михайлу Володимировичу 

129.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянину Корсунському Олександру Зіновійовичу 

130.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі  (на місцевості)  
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та передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній 

особі – підприємцю Горобинській Людмилі Сергіївні 

131.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Злиденною Раїсою Анатоліївною 

132.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Кузьомко Анжеліці Олексіївні 

133.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянину Мудряк Віталію Вікторовичу за адресою: вулиця Миру, 25-А, 

село Шкарівка, Білоцерківський район 

134.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВ 

СІЧ» 

135.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Стамбуляком Святославом Івановичем 

136.  Про поновлення договору оренди землі громадянці Гнатюк Любові Іванівні 

137.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) громадянці Роман Олені Олексіївні 

138.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) громадянці Роман Олені Олексіївні, площею 0,0027 га 

139.  Про виконання рішення Господарського суду Київської області від 02 

квітня 2019 року у справі №911/2506/18, яким зобов’язано Білоцерківську 

міську раду Київської області прийняти рішення про продаж Фізичній особі 

– підприємцю Грибу Ігорю Володимировичу земельної ділянки площею 

0,1535 га, яка знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Польова, 84 та 

має кадастровий номер 3210300000:06:033:0033 за визначеною ціною в сумі 

411380,00 грн 

140.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки фізичній особі-

підприємцю Паксютову Олександру Анатолійовичу та фізичній особі-

підприємцю Зюкіній Галині Миколаївні 

141.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі-підприємцю Коваленко Тамарі Петрівні 

142.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право сервітуту Товариству з обмеженою відповідальністю «БЦ 

МЕДІМПУЛЬС» 

143.  Про встановлення земельного сервітуту з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «М.С.Л.» за адресою: вулиця Привокзальна, позиція №10 

144.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

145.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1502_02-11_pro_rozghliad_zaiavy_shchodo_nadannia_dozvolu_na_rozroblennia_tekhnichnoi_dokumentatsii__iz_zemleustroiu__shchodo_podilu_zemelnoi_dilianky_fizychnii_osobi-pidpryiemtsiu_paksiutovu_oleksandru_anatoliiovychu_ta_fizychnii_osobi-pidpryiemtsiu_ziuki.html
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1502_02-11_pro_rozghliad_zaiavy_shchodo_nadannia_dozvolu_na_rozroblennia_tekhnichnoi_dokumentatsii__iz_zemleustroiu__shchodo_podilu_zemelnoi_dilianky_fizychnii_osobi-pidpryiemtsiu_paksiutovu_oleksandru_anatoliiovychu_ta_fizychnii_osobi-pidpryiemtsiu_ziuki.html
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1502_02-11_pro_rozghliad_zaiavy_shchodo_nadannia_dozvolu_na_rozroblennia_tekhnichnoi_dokumentatsii__iz_zemleustroiu__shchodo_podilu_zemelnoi_dilianky_fizychnii_osobi-pidpryiemtsiu_paksiutovu_oleksandru_anatoliiovychu_ta_fizychnii_osobi-pidpryiemtsiu_ziuki.html
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1502_02-11_pro_rozghliad_zaiavy_shchodo_nadannia_dozvolu_na_rozroblennia_tekhnichnoi_dokumentatsii__iz_zemleustroiu__shchodo_podilu_zemelnoi_dilianky_fizychnii_osobi-pidpryiemtsiu_paksiutovu_oleksandru_anatoliiovychu_ta_fizychnii_osobi-pidpryiemtsiu_ziuki.html
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/100_02-11_pro_peredachu_zemelnoi_dilianky_komunalnoi_vlasnosti_v_orendu_fizychnii_osobi-pidpryiemtsiu_kovalenko_tamari_petrivni.html
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/100_02-11_pro_peredachu_zemelnoi_dilianky_komunalnoi_vlasnosti_v_orendu_fizychnii_osobi-pidpryiemtsiu_kovalenko_tamari_petrivni.html
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/91_02-11_pro_nadannia_dozvolu_na_rozroblennia_tekhnichnoi_dokumentatsii_iz_zemleustroiu_shchodo_vstanovlennia_mezh_chastyny_zemelnoi_dilianky_na_yaku_poshyriuietsia_pravo_servitutu_tovarystvu_z_obmezhenoiu_vidpovidalnistiu__bts_medimpuls.html
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/91_02-11_pro_nadannia_dozvolu_na_rozroblennia_tekhnichnoi_dokumentatsii_iz_zemleustroiu_shchodo_vstanovlennia_mezh_chastyny_zemelnoi_dilianky_na_yaku_poshyriuietsia_pravo_servitutu_tovarystvu_z_obmezhenoiu_vidpovidalnistiu__bts_medimpuls.html
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/91_02-11_pro_nadannia_dozvolu_na_rozroblennia_tekhnichnoi_dokumentatsii_iz_zemleustroiu_shchodo_vstanovlennia_mezh_chastyny_zemelnoi_dilianky_na_yaku_poshyriuietsia_pravo_servitutu_tovarystvu_z_obmezhenoiu_vidpovidalnistiu__bts_medimpuls.html
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/91_02-11_pro_nadannia_dozvolu_na_rozroblennia_tekhnichnoi_dokumentatsii_iz_zemleustroiu_shchodo_vstanovlennia_mezh_chastyny_zemelnoi_dilianky_na_yaku_poshyriuietsia_pravo_servitutu_tovarystvu_z_obmezhenoiu_vidpovidalnistiu__bts_medimpuls.html
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/44_02-11_pro_vstanovlennia_zemelnoho_servitutu_z_tovarystvom_z_obmezhenoiu_vidpovidalnistiu_m_s_l___za_adresoiu__vulytsia_pryvokzalna__pozytsiia__10.html
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/44_02-11_pro_vstanovlennia_zemelnoho_servitutu_z_tovarystvom_z_obmezhenoiu_vidpovidalnistiu_m_s_l___za_adresoiu__vulytsia_pryvokzalna__pozytsiia__10.html
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щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право сервітуту ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

146.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право сервітуту ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: 

Білоцерківський район, місто Біла Церква, вулиця Павліченко, позиція 9 

147.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право сервітуту ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: 

Білоцерківський район, місто Біла Церква, вулиця Павліченко, між 

позиціями 15 та 16 

148.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право сервітуту ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: 

Білоцерківський район, місто Біла Церква, вулиця Шолом-Алейхема, 1 

149.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 69 земельних ділянок в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

150.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Хуцураулі Тамарі та фізичною особою-підприємцем Хуцураулі Ніно 

151.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Фізичній особі-

підприємцю Залізко Юрію Петровичу, фізичній особі-підприємцю 

Хуцураулі Тамарі 

152.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянкою 

Янчевською Іриною Віталіївною 

153.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Франчук Іриною Валеріївною 

154.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з фізичною 

особою-підприємцем Манукяном Манвелом Ашотовичем 

155.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) за адресою: вулиця Шкільна, 6 

156.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ЕКО-2» 

157.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ТЕРРА АРАВІЯ» 

158.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці 

Шевченко Наталії Володимирівні за адресою: вулиця Росьова, 4, село 
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Шкарівка, Білоцерківський район 

159.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування ОБ’ЄДНАННЮ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «АМАНД» 

160.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в рішення міської ради від 15 травня 

2020 року № 5280-96-VII «Про встановлення земельного сервітуту з 

фізичною особою-підприємцем Остапенко Лідією Михайлівною» 

 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 

 


