
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 19 квітня 2021 р.                                                                                № 2-09-08 

 

Про скликання пленарного засідання 

дванадцятої 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 дванадцятої сесії Білоцерківської міської ради 

VIII скликання 29 квітня 2021 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. Ярослава 

Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

1.  Про інформацію керівника Білоцерківської місцевої прокуратури про стан 

законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати 

діяльності на території Білоцерківської міської територіальної громади за друге 

півріччя 2020 р. 

2.  Про інформацію начальника Білоцерківського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Київській області про стан 

законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати 

діяльності на території Білоцерківської міської територіальної громади за друге 

півріччя 2020 р. 

3.  Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у 

Білоцерківській міській територіальній громаді 

4.  Про затвердження Програми забезпечення жителів Білоцерківської міської 

територіальної громади муніципальним житлом на 2021-2023 роки 

5.  Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення 

законності  та правопорядку на території Білоцерківської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

6.  Про затвердження Програми сприяння діяльності органу Служби безпеки України 

на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік 

7.  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) 

8.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 27 серпня 2020 

року № 5733-101-VII «Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності м. Біла 

Церква» 

9.  Про затвердження умов конкурсу щодо присвоєння комунальному закладу 
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загальної середньої освіти статусу опорного 

10.  Про зміну найменування та затвердження статуту Сидорівського закладу 

дошкільної освіти «Буратіно» Білоцерківської міської ради Київської області 

шляхом викладення його в новій редакції 

11.  Про зміну найменування та затвердження статуту Шкарівського закладу 

дошкільної освіти «Веселка» Білоцерківської міської ради Київської області 

шляхом викладення його в новій редакції 

12.  Про зміну найменування та затвердження статуту Вільнотарасівського закладу 

дошкільної освіти «Пролісок» Білоцерківської міської ради Київської області 

шляхом викладення його в новій редакції 

13.  Про зміну найменування та затвердження статуту Дроздівського закладу 

дошкільної освіти «Калинка» Білоцерківської міської ради Київської області 

шляхом викладення його в новій редакції 

14.  Про затвердження Комплексної Програми всебічного розвитку дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами, у тому числі з аутизмом і синдромом Дауна та 

підтримки їхніх сімей на 2021-2023 роки 

15.  Про звернення депутатів Білоцерківської міської ради VIII скликання до 

Президента України та Прем’єр-міністра України щодо необхідності покращення 

матеріального забезпечення лікарень, оплати праці медичних працівників, а також 

небезпеки повного зриву вакцинації від COVID-19 

16.  Про внесення змін до цільової програми матеріально-технічного забезпечення 

комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2021 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 25 лютого 2021 року №328-10-VIII 

17.  Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та соціального захисту 

населення «Турбота» на 2017-2022 роки 

18.  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 

19.  Про затвердження Статуту комунального закладу Білоцерківської міської ради 

дитячо-юнацької спортивної школи «Богатир» шляхом викладення його у новій 

редакції 

20.  Про затвердження Статуту комунального закладу Білоцерківської міської ради 

дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» шляхом викладення його у новій 

редакції 

21.  Про зміну скороченого найменування та затвердження статуту комунального 

закладу Білоцерківської міської ради дитячо-юнацької спортивної школи «Зміна» 

шляхом викладення його у новій редакції 

22.  Про затвердження Статуту комунального закладу Білоцерківської міської ради 

дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» шляхом викладення його у новій 

редакції 

23.  Про затвердження Положення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» шляхом викладення його у новій 

редакції 
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24.  Про затвердження переліку комунальних закладів культури базової мережі 

Білоцерківської міської територіальної громади 

25.  Про затвердження структури комунального закладу Білоцерківської міської ради 

Білоцерківська централізована клубна система 

26.  Про затвердження Статуту комунального закладу Білоцерківської міської ради 

Білоцерківська централізована бібліотечна система імені Петра Красножона в 

новій редакції 

27.  Про передачу функцій замовника будівництва 

28.  Про затвердження Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради 

29.  Про утворення комісії з питань евакуації населення Білоцерківської міської 

територіальної громади 

30.  Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2021 року 368-10-VIII 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 30 серпня 2018 року 2543-55-VII 

«Про затвердження Білоцерківської міської цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

друге півріччя 2018-2022 роки» 

31.  Про затвердження Положення про департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради в новій редакції 

32.  Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративних 

послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді 

33.  Про затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Світанок 2000» шляхом викладення його в новій редакції 

34.  Про затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради житлово-експлуатаційної контори № 7 в новій редакції 

35.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Міська служба замовника» в новій редакції 

36.  Про затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка» 

шляхом викладення його в новій редакції 

37.  Про внесення змін до Договору про співпрацю щодо виконання комплексу робіт 

по дегазації полігону твердих побутових відходів, затвердженого рішенням міської 

ради від 25 січня 2018 року № 1896-45-VII "Про затвердження Договору про 

співпрацю щодо виконання комплексу робіт по дегазації полігону твердих 

побутових відходів" 

38.  Про внесення змін до додатку 3 рішення Білоцерківської міської ради від 30 

листопада 2017 року № 1630-40-VІІ «Про внесення змін до Програми 

реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква 

на 2017-2021 роки шляхом викладення її в новій редакції» в новій редакції 

39.  Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» 

основних засобів 
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40.  Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади підземного газопроводу 

середнього тиску та споруди від ПрАТ «КАТП-1028» 

41.  Про погодження інвестиційної програми Комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 2021 рік 

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

Білоцерківській міській територіальній громаді за І квартал 2021 року 

43.  Про відмову в погодженні щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на 

користування надрами з метою геологічного вивчення піску ділянки «Яри» 

44.  Про викуп земельної ділянки, яка перебуває у власності фізичної особи для 

суспільних потреб 

45.  Про виготовлення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки 

комунальної власностi для розмiщення, експлуатацii та обслуговування кладовища 

за адресою: вулиця Чкалова с. Шкарівка 

46.  Про проведення інвентаризації масивів земель сільськогосподарського 

призначення в межах Білоцерківської міської територіальної громади 

47.  Про затвердження Положення про управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради в новій редакції 

48.  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 

49.  Про затвердження звіту про виконання бюджету Білоцерківської МТГ за І квартал 

2021 року 

50.  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 

51.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29 грудня 2020 № 85-06-VIII «Про 

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік» 

52.  Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади з державної власності житлового 

будинку за адресою: Київська область, місто Біла Церква, провулок 

Механізаторський, будинок 1 

53.  Про передачу до складу об’єкта концесії майна та укладення додаткової угоди про 

внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року 

54.  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» 

55.  Про надання в безоплатне користування нежитлових приміщень комунальної 

власності на 2021 рік 

56.  Про безоплатну передачу та визначення балансоутримувача майна 

57.  Про включення до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 
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Білоцерківської міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду 

без проведення аукціону 

58.  Про внесення змін до Програми розвитку комплексного благоустрою 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року № 41-05-VІІІ 

59.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Богданцем В’ячеславом Івановичем; 

60.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Розі 

Валентину Євгенійовичу; 

61.  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»; 

62.  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; 

63.  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; 

64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТ МЕХАНІКА»; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Шевченку 

Олександру Володимировичу; 

66.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Романюк Віті Миколаївні; 

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

підприємцем Мкртчяном Артушем Ізміровичем; 

68.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється фізичній особі-

підприємцю Маковському Валентину Антоновичу; 

69.  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; 

70.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Бондарю Святославу Миколайовичу; 

71.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду 
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громадянам Андреєвій Наталії Геннадіївні та Андреєвій Валентині Лук’янівні; 

72.  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 Леоніду Івановичу ¼ 

часка земельної ділянки, Новік Лідії Миколаївні ¼ частка земельної ділянки; 

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

Циганюку Андрію Володимировичу за адресою: вулиця Фастівська, 23 корпус 2; 

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

Циганюку Андрію Володимировичу за адресою: вулиця Фастівська, 23 корпус 1; 

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

Циганюку Андрію Володимировичу; 

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

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

адресою:  вулиця Замкова, 6; 

77.  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; 

78.  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; 

79.  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; 

80.  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; 

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

Смаковській Тетяні Данилівні; 

82.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Смаковською Тетяною Данилівною; 

83.  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-
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підприємцем Остапенко Лідією Михайлівною»; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Раку Олександру 

Петровичу 

85.  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; 

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

знаходиться в користуванні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБЕРІГ БЦ»; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Розпутній Ганні 

Валентинівні; 

88.  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; 

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 громадянці Розпутній Ганні Валентинівні; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Огородніку Максиму 

Борисовичу; 

91.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Погребняку 

Миколі Івановичу та ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВАЛОЇС»; 

92.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Широчкіній Ларисі Вікторівні ; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Нагорному Віктору 

Івановичу; 

94.  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; 

95.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Дебольському Віталію Євгеновичу; 

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

Болваневич Світлані Андріївні; 

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

підприємцю Лєонову Андрію Савіновичу; 

98.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ярмоліцьким Валерієм Володимировичем; 

99.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки в постійне користування ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЯВІР-22»; 

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

постійне користування ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЗАПОРІЗЬКА,19»; 

101.  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»; 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  громадянину 

Погребняку Олександру Михайловичу; 

103.  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; 

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

підприємцем Нестеренком Віталієм Євгеновичем. 

105.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кузнєцовій Анні Ігорівні; 

106.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Куриленко 

Юлії Анатоліївні; 

107.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Білоцерківському районному комунальному підприємству «Кіновідеомережа» 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Кожурі Наталії 

Юріївні; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Назиму Олександру 

Івановичу; 

110.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Загородньому Денису Леонідовичу; 

111.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Осауленко Ніною Іванівною; 

112.  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; 

113.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки Приватному підприємству фірмі «ГРЕНАДА»; 

114.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Шукшиною Іриною Юріївною; 

115.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в рішення міської ради  від 05 

січня 2021 року № 164-07-VIII «Про встановлення земельного сервітуту з 
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фізичною особою-підприємцем Волосом Валентином Володимировичем»; 

116.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Чернявській Ользі Андріївні; 

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

підприємцю Максимовій Ларисі Марківні; 

118.  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; 

119.  Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності 

фізичній особі-підприємцю Пономаренку Андрію Анатолійовичу; 

120.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Приватному малому 

підприємству «Баллада»; 

121.  Про встановлення земельного сервітуту з Приватним малим підприємством 

«Баллада»; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Андрусенку Андрію 

Володимировичу; 

123.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Голику Віталію Володимировичу; 

124.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Беркуту 

Петру Григоровичу; 

125.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності фізичній особі – підприємцю Григоряну Самвелу 

Альбертовичу; 

126.  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; 

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

підприємцем Федоренком Олегом Павловичем, фізичною особою-підприємцем 

Ковальчук Галиною Іванівною; 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі-підприємцю Тищенку Григорію Івановичу; 

129.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Маринич Руслані Зіновіївні; 

130.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Фізичній особі-підприємцю 

Богданцю В'ячеславу Івановичу; 

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

оренду фізичній особі-підприємцю Волковинському Олександру Анатолійовичу;  

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

Кондратьєвій  Валентині Петрівні; 

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

комунальної власності, яка знаходиться в користуванні фізичної особи-

підприємця Залізняка Юрія Олександровича; 

134.  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; 

135.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Москальським Віктором Вікторовичем; 

136.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Пожаром В’ячеславом Валентиновичем; 

137.  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» 

138.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Тромсі Ірині Сергіївні; 

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

підприємцю Литвин Олені Володимирівні; 

140.  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; 

141.  Про встановлення земельного сервітуту з Комунальним підприємством 

Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління»; 

142.  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»; 

143.  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; 

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 громадянину Різнику Андрію 

Івановичу;  

145.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Маршалком Владиславом 

Вадимовичем; 

146.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Юрченком Ярославом Петровичем; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Пількевичу 
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Олександру Васильовичу; 

148.  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; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Крохмалюк Ірині 

Василівні; 

150.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Гапоненко Катерині Олегівні; 

151.  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; 

152.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Зінковським Павлом 

Вікторовичем; 

153.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності КОМАНДИТНОМУ ТОВАРИСТВУ «ГРЕГУЛЬ І 

КОЛЕКТИВ»; 

154.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«СУЧАСНИЙ СВІТ БЦ»; 

155.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Кузнєцовим Сергієм Інокентійовичем; 

156.  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; 

157.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Базяку 

Віктору Юрійовичу за адресою: село Шкарівка, Білоцерківський район; 

158.  Про встановлення земельного сервітуту з ГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСИЧ»; 

159.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Корчуком Віктором Миколайовичем; 

160.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Лазоренко Лідією Леонідівною; 

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

підприємцю Лакізі Галині Петрівні; 

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

знаходиться в користуванні громадянина Туреччини Кара Хілмі; 

163.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Луцишину 

Михайлу Володимировичу; 

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

Корсунському Олександру Зіновійовичу; 

165.  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 

Горобинській Людмилі Сергіївні; 

166.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Злиденною Раїсою Анатоліївною; 

167.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Кузьомко 

Анжеліці Олексіївні; 

168.  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; 

169.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВ СІЧ»; 

170.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Стамбуляком Святославом Івановичем; 

171.  Про поновлення договору оренди землі громадянці Гнатюк Любові Іванівні; 

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

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

громадянці Роман Олені Олексіївні; 

173.  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; 

174.  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. 

175.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

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

щодо відведення 69 земельних ділянок в оренду  ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

177.  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»; 

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



13 

 

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; 

179.  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; 

180.  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; 

181.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Назим Тетяні Володимирівні за 

адресою: вулиця Кар’єрна; 

182.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду 

громадянину Чередніченку В’ячеславу Вікторовичу; 

183.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Терещенковій Любові Миколаївні; 

184.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачі земельної ділянки комунальної власності у  спільну часткову власність 

громадянці Волинець Яні Олександрівні ¼ частка земельної ділянки;  

185.  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 Юхимцю 

Анатолію Васильовичу; 

186.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі-підприємцю 

Дяконцю Геннадію Вікторовичу; 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту фізичній особі-підприємцю Маркіній Наталії Миколаївні; 

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

із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки за адресою: вулиця Героїв Крут, 

45 А; 

189.  Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Таубе Світлані 

Борисівні; 

190.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
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встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за 

адресою: Білоцерківський район, місто Біла Церква, вулиця Осипенко, 74; 

191.  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 Водопійна, 108; 

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

відповідальністю «Білоцерківський домобудівельний комбінат»; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Подольській Аліні 

Олександрівні; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Воронову Дмитру 

Сергійовичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Костюченку 

Олександру Сергійовичу; 

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

підприємцем Кириченком Олексієм Анатолійовичем; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Шелесту Миколі 

Васильовичу; 

198.  Про поновлення договору оренди землі громадянці Савченко Надії Іванівні; 

199.  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 Воробйовій 

Людмилі Володимирівні; 

200.  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 

Корчевському Олексію Миколайовичу 1/4 часток земельної ділянки, 

Недзельницькому Олександру Петровичу 13/100 часток земельної ділянки, 

Федоренку Василю Петровичу 37/100 часток земельної ділянки, Фесуну Сергію 

Васильовичу 1/4 часток земельної ділянки; 

201.  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 

Нідзельському Антону Пилиповичу, Вереденко Анелі Пилипівні; 

202.  Про розгляд заяви щодо 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 Івана 

Франка, 46; 

203.  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 Бірюковій Анастасії Олексіївні; 
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204.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду приватному 

підприємству «ІННА»; 

205.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Правук Валентиною 

Михайлівною; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Скринській Анні 

Анатоліївні; 

207.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Брацлавським Анатолієм Олексійовичем; 

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

підприємцем Батуревичем Юрієм Петровичем в районі Центрального пляжу міста 

Біла Церква; 

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

підприємцем Батуревичем Юрієм Петровичем; 

210.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянину Кісіленку Андрію Костянтиновичу за адресою: село Шкарівка, 

Білоцерківський район з кадастровим номером: 3220489500:01:023:0471; 

211.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянину Кісіленку Андрію Костянтиновичу село Шкарівка, Білоцерківський 

район, кадастровий номер: 3220489500:01:023:0445 

212.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Назим Тетяні Володимирівні; 

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

комунальної власності, яка знаходиться в користуванні фізичної особи-

підприємця Фофанова Юрія Сергійовича з кадастровим номером: 

3210300000:04:020:0086; 

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

комунальної власності, яка знаходиться в користуванні фізичної особи-

підприємця Фофанова Юрія Сергійовича; 

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

Янішевській Інні Миколаївні, Рудківській Анжелі Миколаївні; 

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

оренду фізичній особі-підприємцю Синявському Сергію Григоровичу; 

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

власність ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ВІРАЖ-АВТО»; 

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

ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ВІРАЖ-АВТО»; 

219.  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»; 

220.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Хуцураулі Тамарі та фізичною особою-підприємцем Хуцураулі Ніно; 
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221.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Фізичній особі-підприємцю 

Залізко Юрію Петровичу, фізичній особі-підприємцю Хуцураулі Тамарі; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Сломчинській Ірині 

Анатоліївні; 

223.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянкою 

Янчевською Іриною Віталіївною; 

224.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Франчук 

Іриною Валеріївною; 

225.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Мельніковою Тетяною Олександрівною; 

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

підприємцем Варданяном Саркісом Гайковичем; 

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

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

громадянці Коваленко Ніні Олександрівні; 

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

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

громадянці Коваленко Ніні Олександрівні, площею 0,0018 га; 

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

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

громадянці Коваленко Ніні Олександрівні, площею 0,0081 га; 

230.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Шевченко Оксаною Олексіївною; 

231.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Колесник Олександрою Віталіївною; 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності цільове призначення 

якої змінюється  у власність  громадянці Бондаренко Наталії Вікторівні; 

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

підприємцем Манукяном Манвелом Ашотовичем; 

234.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянину Кісіленку Андрію Костянтиновичу; 

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

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

адресою:  вулиця Шкільна, 6; 

236.  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 Шкарівка, Білоцерківський 

район; 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Никончук Тетяни 

Іванівни; 
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238.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Даниленку Євгенію Миколайовичу; 

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

комунальної власності, яка знаходиться в користуванні фізичної особи-

підприємця Мільцарик Любові Миколаївни; 

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

відповідальністю «ТЕРРА АРАВІЯ»; 

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

оренду фізичній особі-підприємцю Пецуну Андрію Вікторовичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Шульзі Сергію 

Миколайовичу. 

243.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Комарніцькому Сергію 

Миколайовичу за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський 

район; 

244.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Задохіну Миколі 

Миколайовичу за адресою: вулиця Шкільна, 44, село Дрозди, Білоцерківський 

район; 

245.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Костенку Олегу Борисовичу 

за адресою: вулиця Кільцева, село Дрозди, Білоцерківський район; 

246.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Костенку Борису Яковичу за 

адресою: вулиця Миру, село Дрозди, Білоцерківський район; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Алексєєву Дмитру 

Вікторовичу за адресою: село Острійки, Білоцерківський район; 

248.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кошовому Вадиму Леонідовичу за 

адресою: вул. Рибалок, село Дрозди, Білоцерківський район; 

249.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянам Сидорець Тетяні Олексіївні та Косяку Тарасу Олексійовичу за 

адресою: вулиця Котляревського, село Глибочка, Білоцерківський район; 

250.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Осауленку Олександру 

Івановичу за адресою: вулиця Замкова, село Піщана, Білоцерківський район; 

251.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність громадянці Утюговій Олександрі Миколаївні; 

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

земельної ділянки у власність громадянці Лелеко Олені Миколаївні; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кучеруку 

Олександру Володимировичу за адресою: вулиця Надрічна, село Шкарівка, 

Білоцерківський район; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Головій Ірині 

Миколаївніза адресою: вулиця Садова, СТ «Дружба», ділянка 52, село Піщана, 

Білоцерківський район; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Даценко Людмилі 

Іванівні за адресою: вулиця Садова, СТ «Дружба», ділянка 106, село Піщана, 

Білоцерківський район; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Даценку Миколі 

Андрійовичу за адресою: вулиця Садова, СТ «Дружба», ділянка 48, село Піщана, 

Білоцерківський район; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Головію Володимиру 

Костянтиновичу за адресою: вулиця Садова, СТ «Дружба», ділянка 51, село 

Піщана, Білоцерківський район; 

258.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Пилипчук 

Наталії Степанівні за адресою: вулиця Росьова, 9, село Шкарівка, Білоцерківський 

район; 

259.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки комунальної власності у 

власність громадянину Ювженку Ігорю Івановичу за адресою: садове товариство 

«НИВА», ділянка, 63, село Пилипча, Білоцерківський район; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Євтушенко Людмилі 

Михайлівні за адресою: садове товариство «Тепличне», село Шкарівка, 

Білоцерківський район; 

261.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ХЕРСОНІНДУСТРІАЛПАРК»; 

262.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Куценку Якову Михайловичу; 

263.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Яровому Олександру Анатолійовичу; 

264.  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 «ПАРТНЕР-ПН»; 
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265.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Піщуліну Михайлу Юрійовичу; 

266.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кудряшову Олексію В’ячеславовичу; 

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

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-

ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ФІРМІ «БІЛА ВЕЖА»; 

268.  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 «БЦ 

СОНЯЧНИЙ»; 

269.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кузьменку Євгенію Анатолійовичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину 

Труфанову Юрію Інокентійовичу; 

271.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину 

Плескуну Віктору Васильовичу за адресою: вулиця Лісова, село Городище, 

Білоцерківський район; 

272.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину 

Атаманенку Віталію Івановичу за адресою: вулиця Лісова, село Городище, 

Білоцерківський район; 

273.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Кучеру 

Богдану Андрійовичу за адресою: вулиця Лісова, село Городище, Білоцерківський 

район; 

274.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину 

Козлику Сергію Васильовичу за адресою: вулиця Лісова, село Городище, 

Білоцерківський район; 

275.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину 

Богданову Леоніду Тимофійовичу за адресою: вулиця Садова, село Шкарівка, 

Білоцерківський район; 

276.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянці Томченко Ларисі Петрівні за адресою: провулок Миру, село Шкарівка, 

Білоцерківський район; 

277.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянці Цимбаленко Юлії Василівні за адресою: вулиця Коцюбинського, 12, 
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село Шкарівка, Білоцерківський район; 

278.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину 

Підопригорі Михайлу Васильовичу за адресою: гаражний кооператив 

«Таращанський», гараж №39 село Шкарівка, Білоцерківський район; 

279.  Про розгляд заяви щодо затвердження технічної документації із землеустрою 

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

та передачу земельної ділянки у власність громадянці Прокоп’євій Людмилі 

Іванівні за адресою: вулиця Замкова, 73, село Піщана, Білоцерківський район; 

280.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Назиму Олександру Івановичу ; 

281.  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; 

282.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в рішення міської ради  від 30 серпня 

2018 року № 2617-55-VII «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Приватному підприємству «БІЛОЦЕРКІВБУДІНВЕСТ»; 

283.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  Товариству з обмеженою 

відповідальністю «КУПРУМ»; 

284.  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 

Василенко Валентині Дмитрівні, Клімахіній Ніні Вікторівні та Чередніченку 

Сергію Івановичу; 

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

Приватному підприємству «БЦ МЕХСЕРВІС»; 

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

встановлення меж частини  земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту фізичній особі-підприємцю Мироненку Сергію Володимировичу; 

287.  Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності 

фізичній особі-підприємцю Озадовській Юлії Юріївні; 

288.  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 Веремієнко Марії 

Степанівні; 

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

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

адресою: вулиця Степана Бандери, 49/2,  місто Біла Церква, Білоцерківський 

район; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Яценку Борису 
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Івановичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Холохоренку Сергію 

Анатолійовичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Онопрієнку 

Олександру Миколайовичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Мельнику Василю 

Антоновичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Верхоглядовій Ганні 

Василівні; 

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

підприємцю Бірюковій Анастасії Олексіївні; 

296.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Савченку Олексію 

Олександровичу; 

297.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмову в передачі 

земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянам 

Малєнковій Світлані Олександрівні 41/100 частки земельної ділянки, Тупотіній 

Галині Іванівні 46/100 частки земельної ділянки; 

298.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з громадянином Васищевим Дмитром Анатолійовичем; 

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

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

адресою: провулок Івана Франка, 6, місто Біла Церква, Білоцерківський район; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Варенику Віталію 

Івановичу; 

301.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гайдученко Тетяні Олександрівні; 

302.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «М.С.Л.»; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Шишковському 

Миколі Васильовичу; 

304.  Про розгляд зави щодо скасування  рішення міської ради від 25 вересня 2020 року 

№ 5937-102-VII «Про встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Шуляком Дмитром Мефодійовичем»; 

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

щодо відведення земельної ділянки  громадянину  Іваніцькому Олександру 

Семеновичу; 
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306.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Ларічевим Валерієм Вікторовичем; 

307.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмову в передачі 

земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянці 

Куцій Олені Миколаївні 1/2 частки земельної ділянки; 

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

Гутман Валентині Іванівні; 

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

підприємцю Куленку Роману Петровичу ; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Фрідман Юлії 

Сергіївні; 

311.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Широчкіній Ларисі Вікторівні ; 

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

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

адресою: вулиця Кільцева, 13, місто Біла Церква, Білоцерківський район; 

313.  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 Широкоступ 

Ользі Олексіївні; 

314.  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 

Ткаченко Наталії Митрофанівні та Міщенку Миколі Федоровичу; 

315.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність Гаражному 

кооперативу «Чайка»; 

316.  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 Варенику 

Віталію Івановичу; 

317.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Лук’янець Світлані Миколаївні; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Боєвій Світлані 

Андріївні з цільовим призначенням 01.05. Для індивідуального садівництва; 

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

оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКО-

КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «КОДЕКС»; 

320.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 
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передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Будовій 

Світлані Михайлівні; 

321.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмову в передачі 

земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянці 

Самойленко Тетяні Анатоліївні (32/100 часток земельної ділянки); 

322.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Приватному підприємству 

«ВОЛОДИМИР»; 

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

підприємцем Ремінською Іриною Петрівною; 

324.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Мариничу Володимиру Володимировичу; 

325.  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 Юрченко Лідії 

Василівні; 

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

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

адресою: провулок Механізаторський, 9, місто Біла Церква, Білоцерківський 

район; 

327.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Пугачовій Ірині Станіславівні 

328.  Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Діденку Дмитру Ігоровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Абрамовій Олені Володимирівні 

330.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Ямпольській 

Розалії Вікторівні 

331.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Пащенку 

Сергію Миколайовичу 

332.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Костюченко Людмилі Валеріївні 

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

Оверченко Аллі Григорівні 

334.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмову в передачі 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Рубленку 

Володимиру Миколайовичу 

335.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  громадянину Друзю Віталію Вікторовичу 

336.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Коноплі Віктору Івановичу 

337.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
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щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Костенко Олесі 

Володимирівні 

338.  Про внесення змін в рішення міської ради  від 25 лютого 2021 року № 414-10-

VIII «Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого 

сервітуту з фізичною особою-підприємцем Івановим Віталієм Євгеновичем» 

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

Авдієнку Сергію Павловичу 

340.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Торбою Юрієм Вікторовичем 

341.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Шевчуку 

Олександру Сергійовичу 

342.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Бреусом Костянтином 

Миколайовичем 

343.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Бреусом 

Євгенієм Васильовичем 

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

Лук'янцю Олександру Петровичу 

345.  Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – 

підприємцем Лук'янцем Олександром Петровичем 

346.  Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з Приватним 

підприємством «Елікон» 

347.  Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – 

підприємцем Павленком Романом Володимировичем 

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

Навроцькому Віктору Івановичу 

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

Максимовій Ларисі Марківні та Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Царина» 

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

Гоц Галині Миколаївні 

351.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Василенко Оксані Геннадіївні 

352.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Щербині Тетяні Корніївні 

353.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Гамалій Ірині Петрівні 

354.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Крохмалюк Ірині Василівні 

355.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
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щодо відведення земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Оксентенко Ілоні Олегівні 

356.  Про внесення змін в рішення міської ради  від 05 січня 2021 року № 106-07-

VIII «Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого 

сервітуту з Приватним акціонерним товариством «ЖЛК-Україна» 

357.  Про внесення змін в рішення міської ради  від 05 січня 2021 року№ 165-07-

VIII «Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого 

сервітуту з Приватним акціонерним товариством «ЖЛК-Україна» за адресою :вул. 

Ярослава Мудрого, в районі поліклініки №1 

358.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність Гаражному 

кооперативу «Чайка» площею 0,0296 га 

359.  Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності 

фізичній особі-підприємцю Білошкурському Павлу Олександровичу 

360.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Акціонерному товариству «Городище-Пустоварівський цукровий завод» площею 

0,3205 га 

361.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Акціонерному товариству «Городище-Пустоварівський цукровий завод» площею 

0,3804 га 

362.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Григоренко 

Наталії Вікторівні 

363.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Сироті Віталію 

Миколайовичу 

364.  Про припинення терміну дії договору оренди землі громадянці Рзаєвій Тетяні 

Андріївні 

365.  Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності ТОВ 

«Оберіг БЦ» 

366.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Волошиній Наталії Петрівні 

367.  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 

Костогризу Віталію Олександровичу та Мамализі Ользі Михайлівні 

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

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ПН» 
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369.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі-підприємцю 

Авдієнку Сергію Павловичу 

Різне 

 

 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 

 

 


