
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 18 лютого 2019 р.                                                                                № 2-09-05 

 

Про скликання пленарного засідання 

шістдесят сьомої 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»: 

Скликати пленарне засідання шістдесят сьомої сесії Білоцерківської міської ради 

VII скликання 28 лютого 2019 року о 10 год у великій залі міської ради                                                      

(вул. Ярослава Мудрого, 15) з порядком денним: 

 

1.  Про скасування рішення Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

15.01.2019 р. № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування» 

2.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20 грудня 2018 р. № 

3184-62-VІІ «Про бюджет м.Біла Церква на 2019 рік» 

3.  Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого 

та середнього підприємництва у місті Біла Церква 

4.  Про визначення переліку видів робіт та об’єктів, на яких порушники повинні 

виконувати оплачувані суспільно корисні роботи на території м. Біла Церква у 2019 

році 

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

«Про затвердження Комплексної програми охорони довкілля в місті Біла Церква на 

період 2017 - 2021 років» 

6.  Про доповнення видів економічної діяльності комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» 

7.  Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку 

імені Т. Г. Шевченка» майна 

8.  Про затвердження Положення про департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради в новій редакції 

9.  Інформація про хід виконання Програми розвитку громадянського суспільства у 

місті Біла Церква на 2016-2020 роки за 2018 рік 

10.  Про надання погодження комунальному підприємству «Аптека №62» на отримання 

кредитного продукту овердрафт 

11.  Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги сім’ям 

та особам з числа молоді, які перебувають під соціальним супроводом 

Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, як ті, 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/126_2-11_informatsiia_pro_khid_vykonannia_prohramy_rozvytku_hromadianskoho_suspilstva_u_misti_bila_tserkva_na_2016-2020_roky_za_2018_rik/48055.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/126_2-11_informatsiia_pro_khid_vykonannia_prohramy_rozvytku_hromadianskoho_suspilstva_u_misti_bila_tserkva_na_2016-2020_roky_za_2018_rik/48055.pdf
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 що опинилися у складних життєвих обставинах шляхом викладення його в новій 

редакції 

12.  Про проведення відкритого конкурсу на кращий ескізний проект благоустрою 

території по вул. Леся Курбаса зі встановленням скульптури видатному 

українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему 

13.  Про зменшення розміру пайової участі у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста СК «Житлово-будівельний 

кооператив «Зелений» 

14.  Про безоплатну передачу на баланс Комунальному некомерційному підприємству 

Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №1" проектно-кошторисну документацію 

15.  Про безоплатну передачу з балансу комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2» на баланс комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних послуг» нежитлового приміщення по 

вул. Василя Стуса, 34 в місті Білій Церкві Київської області 

16.  Про безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади міста 

Білої Церкви до державної власності Міністерства оборони України майна 

17.  Про безоплатну передачу з балансу комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 2» на баланс 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне 

управління» транспортного засобу 

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

громади міста Білої Церкви з державної власності Міністерства оборони України 

нерухомого майна (квартир) 

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

відповідальністю  «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКБУД» 

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

Базаку Андрію Андрійовичу 

21.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Бєльською Любов’ю Петрівною 

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

Токаревій Майї Петрівні 

23.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 

КОРПОРАЦІЯ» з правом передачі земельної ділянки в суборенду 

24.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду СПОЖИВЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОООПЕРАТИВ «ЗЕЛЕНИЙ» 

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

підприємцю Корбуту Віталію Казіміровичу 

26.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИКА» 

27.  Про поновлення договору оренди землі СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-

ЙОРДАНСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТРІН» 

28.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 
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 «Укрюг» 

29.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Укрюг» за  адресою: провулок Будівельників, 1 

30.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Укрюг» кадастровий номер: 3210300000:02:015:0006 

31.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Укрюг» за адресою: вул. Томилівська, 45 

32.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Спортивний клуб «Арсенал-Біла Церква» 

33.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Спортивний клуб «Арсенал-Біла Церква» за адресою: вул. Фастівська, 19 

34.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Бойко Вікторії 

Петрівні 

35.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Бойко Вікторії 

Петрівні за адресою: вул. Павліченко, 32, приміщення 34 

36.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю  Бойко 

Вікторії Петрівні за адресою: вул. Сквирське шосе, зупинка вул. Петра Лебединцева  

37.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Бойку Дмитру 

Вікторовичу 

38.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Панько Ірині 

Петрівні 

39.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Мовчану 

Віктору Антоновичу 

40.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Пересувна механізована колона №16» 

41.  Про поновлення договору оренди землі громадянці Яровій Лідії Петрівні 

42.  Про поновлення договору оренди землі громадянину Магдичу Аркадію 

Васильовичу 

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

щодо відведення земельної  ділянки  комунальної власності в  постійне 

користування Комунальному некомерційному  підприємству  Білоцерківської  

міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» 

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

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування КОМУНАЛЬНІЙ 

УСТАНОВІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ«ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» 

 

 

 

 

 

45.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  комунальної власності в  постійне користування 

КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КЛУБУ ЗА 

МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ «ПРОМЕТЕЙ» 

46.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  Приватному акціонерному 
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 товариству «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

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

щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Яровому Андрію 

Миколайовичу 

48.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Руденку Олегу Івановичу 

49.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ситніку Сергію Петровичу 

50.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Чернобров Юлії Анатоліївні  

51.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гончаренко Марині Василівні 

52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Пасічник Аліні Костянтинівні 

53.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Леоновій Юлії Валеріївні 

54.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в оренду громадянину Горбенку Олександру 

Володимировичу 

55.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  товариству з 

обмеженою відповідальністю «Купрум» 

56.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі-

підприємцю Дорошу Василю Даниловичу 

57.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Смакоті  Олександру  Федоровичу 

58.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Кутовому Ігорю Петровичу 

59.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Кутовій 

Людмилі Гаврилівні 

60.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Іванюку Владиславу Леонідовичу 

 

 

 

 

61.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Ситніку Сергію Петровичу 

62.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Ковальчуку Сергію Васильовичу 
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 63.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Дмитраш 

Людмилі Іванівні 

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

поділу земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «ВАЛТОП» 

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

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

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЦ МЕХСЕРВІС» 

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

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

особі-підприємцю Тараєвій Наталії Валентинівні 

67.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству «ІСКРА» 

68.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству фірмі «ЛЕАНА»  

69.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянці Варданян Ользі Георгіївні 

70.  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 Григоренку Федору 

Миколайовичу 

71.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянці Остапенко Ользі 

Олександрівні 

72.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянці Ярмак Олені Миколаївні 

73.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянину Хорольському Олексію 

Івановичу 

74.  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 Роскошенку Ігорю 

Григоровичу 

75.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянці Прийомській Надії Павлівні 

76.  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 Шведуну Руслану 



 6 

 Володимировичу 

77.  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 Киришуну Леоніду 

Івановичу 

78.  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 Клименку Юрію 

Антоновичу 

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 громадянці Дзядевич Вікторії 

Олександрівні 

80.  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 Онопку Олександру 

Васильовичу 

81.  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 Хоменку Миколі 

Микитовичу 

82.  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 П’ятаєву Сергію Петровичу  

83.  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 Пернер 

Надії Василівні, Сінкович Валентині Василівні 

84.  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 

Москаленко Тетяні Дмитрівні, Луговій Надії Олександрівні 

85.  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 Мироновій 

Валентині Іванівні, Кожедуб Галині Іванівні 

 

 

 

 

 

86.  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 

Коржаковій Надії Василівні ½ частки земельної ділянки Кравченко Вірі  Василівні 

½ частки земельної ділянки 

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

ділянки комунальної власності у  спільну часткову власність громадянам  Шерехорі 

Олегу Павловичу 1/2 частки земельної ділянки, Ткачу Сергію Михайловичу 1/8 

частки земельної ділянки,Ткачу Дмитру Сергійовичу 1/8 частки земельної 

ділянки,Ткачу Сергію Володимировичу 1/8 частки земельної ділянки, Ткач Тетяні 

Миколаївні 1/8 частки земельної ділянки 

88.  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 Вереду 

Миколі Васильовичу 1/2 частки земельної ділянки, Говгаленко Марії Іванівні 1/2 

частки земельної ділянки 

89.  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 Резник 

Галині Степанівні 1/2 частки земельної ділянки, Ткач Катерині Іванівні 1/2 частки 

земельної ділянки 

90.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою – підприємцем Базаком 

Андрієм Андрійовичем 

91.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕАЛ ЕСТЕЙТ КИЕВ» 

92.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Торбою 

Юрієм Вікторовичем 

93.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Новохацькою Наталією Анатоліївною 

94.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Пруцькою Оксаною Миколаївною 

95.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОРЕМТЕХНІКА» 

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

знаходиться в користуванні фізичної особі-підприємця Марунич Надії Петрівні за 

адресою: вулиця Толстого,40 

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

знаходиться в користуванні фізичної особі-підприємця Марунич Надії Петрівні 

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

знаходиться в користуванні фізичної особі-підприємця Марунич Надії Петрівні 

кадастровий номер: 3210300000:06:036:0031 

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

знаходиться в користуванні фізичної особі-підприємця Марунич Надії Петрівні 

кадастровий номер: 3210300000:06:036:0040 

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

знаходиться в користуванні СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ЙОРДАНСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТРІН» 

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

знаходиться в користуванні СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ЙОРДАНСЬКОГО 
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Міський голова                                                                                                          Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТРІН» 

102.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності за адресою: Торгова площа, 3  

Різне 


