
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 17 травня 2021 р.                                                                                № 2-09-09 

 

Про скликання пленарного засідання 

тринадцятої 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 тринадцятої сесії Білоцерківської міської ради 

VIII скликання 27 травня 2021 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. Ярослава 

Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

1.   Про затвердження Програми надання шефської допомоги військовим частинам 

на 2021 рік 

2. Про звіт міського голови про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого 

комітету за 2020 рік 

3. Про звернення депутатів Білоцерківської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності скасування змін в організації виплати і доставки пенсій та грошової 

допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України 

4. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 2» шляхом 

викладення його в новій редакції 

5. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 1» шляхом викладення його в новій редакції 

6. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок» шляхом 

викладення його в новій редакції 

7. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3» шляхом 

викладення його в новій редакції 

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

проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 15 

грудня 2020 року №20-03-VІІІ 

9. Про скасування деяких рішень Білоцерківської міської ради 

10. Про затвердження Меморандуму про співпрацю між Міністерством цифрової 

трансформації України та Білоцерківською міською радою 

11. Про приймання-передавання справ (документів) Вільнотарасівської сільської 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/764_02-11_pro_zvit_miskoho_holovy_pro_robotu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_ta_vykonavchoho_komitetu_za_2020_rik/89155.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/764_02-11_pro_zvit_miskoho_holovy_pro_robotu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_ta_vykonavchoho_komitetu_za_2020_rik/89155.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/708_02-11_pro_zvernennia_deputativ_bilotserkivskoi_miskoi_rady_viii_sklykannia_do_prezydenta_ukrainy_verkhovnoi_rady_ukrainy__kabinetu_ministriv_ukrainy_shchodo_neobkhidnosti_skasuvannia_zmin_v_orhanizatsii_vyplaty_i_dostavky_pensii_ta_hroshovoi_dopomohy_/88648.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/708_02-11_pro_zvernennia_deputativ_bilotserkivskoi_miskoi_rady_viii_sklykannia_do_prezydenta_ukrainy_verkhovnoi_rady_ukrainy__kabinetu_ministriv_ukrainy_shchodo_neobkhidnosti_skasuvannia_zmin_v_orhanizatsii_vyplaty_i_dostavky_pensii_ta_hroshovoi_dopomohy_/88648.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/708_02-11_pro_zvernennia_deputativ_bilotserkivskoi_miskoi_rady_viii_sklykannia_do_prezydenta_ukrainy_verkhovnoi_rady_ukrainy__kabinetu_ministriv_ukrainy_shchodo_neobkhidnosti_skasuvannia_zmin_v_orhanizatsii_vyplaty_i_dostavky_pensii_ta_hroshovoi_dopomohy_/88648.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/708_02-11_pro_zvernennia_deputativ_bilotserkivskoi_miskoi_rady_viii_sklykannia_do_prezydenta_ukrainy_verkhovnoi_rady_ukrainy__kabinetu_ministriv_ukrainy_shchodo_neobkhidnosti_skasuvannia_zmin_v_orhanizatsii_vyplaty_i_dostavky_pensii_ta_hroshovoi_dopomohy_/88648.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/768_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_miska_likarnia__2__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90167.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/768_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_miska_likarnia__2__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90167.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/768_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_miska_likarnia__2__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90167.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/769_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_miskyi_tsentr_pervynnoi_medyko-sanitarnoi_dopomohy__1__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90171.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/769_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_miskyi_tsentr_pervynnoi_medyko-sanitarnoi_dopomohy__1__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90171.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/769_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_miskyi_tsentr_pervynnoi_medyko-sanitarnoi_dopomohy__1__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90171.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/770_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivskyi_polohovyi_budynok__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90172.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/770_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivskyi_polohovyi_budynok__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90172.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/770_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivskyi_polohovyi_budynok__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90172.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/771_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_miska_likarnia__3__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90173.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/771_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_miska_likarnia__3__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90173.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/771_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_miska_likarnia__3__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90173.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/765_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_planu_diialnosti_bilotserkivskoi_miskoi_rady_z_pidhotovky_proiektiv_rehuliatornykh_aktiv_na_2021_rik_zatverdzhenoho_rishenniam_miskoi_rady_vid_15_hrudnia_2020_roku__20-03-viii/89315.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/765_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_planu_diialnosti_bilotserkivskoi_miskoi_rady_z_pidhotovky_proiektiv_rehuliatornykh_aktiv_na_2021_rik_zatverdzhenoho_rishenniam_miskoi_rady_vid_15_hrudnia_2020_roku__20-03-viii/89315.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/765_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_planu_diialnosti_bilotserkivskoi_miskoi_rady_z_pidhotovky_proiektiv_rehuliatornykh_aktiv_na_2021_rik_zatverdzhenoho_rishenniam_miskoi_rady_vid_15_hrudnia_2020_roku__20-03-viii/89315.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/766_02-11_pro_skasuvannia_deiakykh_rishen_bilotserkivskoi_miskoi_rady/89317.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/830_02-11_pro_zatverdzhennia_memorandumu_pro_spivpratsiu_mizh_ministerstvom_tsyfrovoi_transformatsii_ukrainy_ta_bilotserkivskoiu_miskoiu_radoiu/90350.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/830_02-11_pro_zatverdzhennia_memorandumu_pro_spivpratsiu_mizh_ministerstvom_tsyfrovoi_transformatsii_ukrainy_ta_bilotserkivskoiu_miskoiu_radoiu/90350.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/758_02-11_pro_pryimannia-peredavannia_sprav_dokumentiv__vilnotarasivskoi_silskoi_rady__hlushkivskoi_silskoi_rady__drozdivskoi_silskoi_rady__pylypchanskoi_silskoi_rady__pishchanskoi_silskoi_rady__sydorivskoi_silskoi_rady__terezynskoi_selyshchnoi_rady__tomy/88945.pdf
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ради, Глушківської сільської ради, Дроздівської сільської ради, Пилипчанської 

сільської ради, Піщанської сільської ради, Сидорівської сільської ради, Терезинської 

селищної ради, Томилівської сільської ради, Храпачанської сільської ради, 

Шкарівської сільської ради 

12. Про визначення балансоутримувачів об’єктів та елементів (частин) об’єктів 

благоустрою приєднаних територіальних громад 

13. Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 

року №53-05-VІІІ «Про використання орендної плати та плати за суборенду об’єктів 

міської комунальної власності у 2021 році» 

14. Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Світанок» та комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Комунальник» майна 

15. Про внесення змін до Статуту комунального закладу Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська школа мистецтв № 4 шляхом викладення його у новій редакції 

16. Про перейменування та присвоєння імені комунальному закладу Білоцерківської 

міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 

17. Про внесення змін до Статуту комунального закладу Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська школа мистецтв № 6 дитячих духових оркестрів шляхом 

викладення його у новій редакції 

18. Про присвоєння комунальному закладу Білоцерківської міської ради 

Білоцерківська школа мистецтв № 1 імені Юрія Павленка 

19. Про внесення змін до Статуту комунального закладу Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська школа мистецтв № 5 шляхом викладення його в новій редакції 

20. Про внесення змін до Статуту комунального закладу Білоцерківської міської 

ради Білоцерківська дитяча музична школа № 2 шляхом викладення його в новій 

редакції 

21. Про розроблення внесення змін до Генерального плану міста Біла Церква 

затвердженого рішенням міської ради від 03 листопада 2016 року № 319-18-VІІ 

22. Про внесення змін до Програми заходів щодо розроблення містобудівної 

документації Білоцерківської міської територіальної громади на період 2021-2023 

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

23. Про затвердження змін до Програми розвитку земельних відносин 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року № 43-05-VІІІ 

24. Про внесення змін в рішення міської ради від 25 лютого 2021 року № 371-10-VІІІ 

«Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну власність» 

25. Про проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів села 

Шкарівка Білоцерківського району Київської області та селища Терезине 

Білоцерківського району Київської області 

26. Про затвердження Положення про звання "Почесний громадянин Білоцерківської 

міської територіальної громади" 

27. Про передачу майна Білоцерківської міської територіальної громади на баланс 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський 

парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка» 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/758_02-11_pro_pryimannia-peredavannia_sprav_dokumentiv__vilnotarasivskoi_silskoi_rady__hlushkivskoi_silskoi_rady__drozdivskoi_silskoi_rady__pylypchanskoi_silskoi_rady__pishchanskoi_silskoi_rady__sydorivskoi_silskoi_rady__terezynskoi_selyshchnoi_rady__tomy/88945.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/758_02-11_pro_pryimannia-peredavannia_sprav_dokumentiv__vilnotarasivskoi_silskoi_rady__hlushkivskoi_silskoi_rady__drozdivskoi_silskoi_rady__pylypchanskoi_silskoi_rady__pishchanskoi_silskoi_rady__sydorivskoi_silskoi_rady__terezynskoi_selyshchnoi_rady__tomy/88945.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/758_02-11_pro_pryimannia-peredavannia_sprav_dokumentiv__vilnotarasivskoi_silskoi_rady__hlushkivskoi_silskoi_rady__drozdivskoi_silskoi_rady__pylypchanskoi_silskoi_rady__pishchanskoi_silskoi_rady__sydorivskoi_silskoi_rady__terezynskoi_selyshchnoi_rady__tomy/88945.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/758_02-11_pro_pryimannia-peredavannia_sprav_dokumentiv__vilnotarasivskoi_silskoi_rady__hlushkivskoi_silskoi_rady__drozdivskoi_silskoi_rady__pylypchanskoi_silskoi_rady__pishchanskoi_silskoi_rady__sydorivskoi_silskoi_rady__terezynskoi_selyshchnoi_rady__tomy/88945.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/856_02-11_pro_vyznachennia_balansoutrymuvachiv_ob_yektiv_ta_elementiv_chastyn__ob_yektiv_blahoustroiu_pryiednanykh_terytorialnykh_hromad/90423.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/856_02-11_pro_vyznachennia_balansoutrymuvachiv_ob_yektiv_ta_elementiv_chastyn__ob_yektiv_blahoustroiu_pryiednanykh_terytorialnykh_hromad/90423.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/841_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vid_24_hrudnia_2020_roku_53-05-viii__pro_vykorystannia_orendnoi_platy_ta_platy_za_suborendu_ob_yektiv_miskoi_komunalnoi_vlasnosti_u_2021_rotsi/90372.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/841_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vid_24_hrudnia_2020_roku_53-05-viii__pro_vykorystannia_orendnoi_platy_ta_platy_za_suborendu_ob_yektiv_miskoi_komunalnoi_vlasnosti_u_2021_rotsi/90372.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/841_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vid_24_hrudnia_2020_roku_53-05-viii__pro_vykorystannia_orendnoi_platy_ta_platy_za_suborendu_ob_yektiv_miskoi_komunalnoi_vlasnosti_u_2021_rotsi/90372.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/852_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_departamentu_zhytlovo-komunalnoho_hospodarstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_svitanok__ta_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady__kom/90415.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/852_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_departamentu_zhytlovo-komunalnoho_hospodarstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_svitanok__ta_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady__kom/90415.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/852_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_departamentu_zhytlovo-komunalnoho_hospodarstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_svitanok__ta_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady__kom/90415.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/852_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_departamentu_zhytlovo-komunalnoho_hospodarstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_svitanok__ta_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady__kom/90415.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/831_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_statutu_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_shkola_mystetstv_4_shliakhom_vykladennia_yoho_u_novii_redaktsii/90361.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/831_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_statutu_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_shkola_mystetstv_4_shliakhom_vykladennia_yoho_u_novii_redaktsii/90361.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/832_02-11_pro_pereimenuvannia_ta_prysvoiennia_imeni_komunalnomu_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_shkola_mystetstv_3/90362.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/832_02-11_pro_pereimenuvannia_ta_prysvoiennia_imeni_komunalnomu_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_shkola_mystetstv_3/90362.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/833_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_statutu_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_shkola_mystetstv_6_dytiachykh_dukhovykh_orkestriv_shliakhom_vykladennia_yoho_u_novii_redaktsii/90363.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/833_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_statutu_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_shkola_mystetstv_6_dytiachykh_dukhovykh_orkestriv_shliakhom_vykladennia_yoho_u_novii_redaktsii/90363.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/833_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_statutu_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_shkola_mystetstv_6_dytiachykh_dukhovykh_orkestriv_shliakhom_vykladennia_yoho_u_novii_redaktsii/90363.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/834_02-11_pro_prysvoiennia_komunalnomu_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_shkola_mystetstv_1_imeni_yuriia_pavlenka/90364.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/834_02-11_pro_prysvoiennia_komunalnomu_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_shkola_mystetstv_1_imeni_yuriia_pavlenka/90364.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/835_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_statutu_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_shkola_mystetstv_5_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90365.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/835_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_statutu_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_shkola_mystetstv_5_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90365.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/836_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_statutu_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_dytiacha_muzychna_shkola_2_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90366.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/836_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_statutu_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_dytiacha_muzychna_shkola_2_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90366.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/836_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_statutu_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivska_dytiacha_muzychna_shkola_2_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/90366.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/858_02-11_pro_rozroblennia_vnesennia_zmin_do_heneralnoho_planu_mista_bila_tserkva_zatverdzhenoho_rishenniam_miskoi_rady_vid_03_lystopada_2016_roku___319-18-vii/90441.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/858_02-11_pro_rozroblennia_vnesennia_zmin_do_heneralnoho_planu_mista_bila_tserkva_zatverdzhenoho_rishenniam_miskoi_rady_vid_03_lystopada_2016_roku___319-18-vii/90441.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/857_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_zakhodiv_shchodo_rozroblennia_mistobudivnoi_dokumentatsii_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_na_period_2021-2023_roky___zatverdzhenoi_rishenniam_miskoi_rady_vid_24_hrudnia_2020_roku___42-05-viii/90438.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/857_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_zakhodiv_shchodo_rozroblennia_mistobudivnoi_dokumentatsii_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_na_period_2021-2023_roky___zatverdzhenoi_rishenniam_miskoi_rady_vid_24_hrudnia_2020_roku___42-05-viii/90438.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/857_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_zakhodiv_shchodo_rozroblennia_mistobudivnoi_dokumentatsii_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_na_period_2021-2023_roky___zatverdzhenoi_rishenniam_miskoi_rady_vid_24_hrudnia_2020_roku___42-05-viii/90438.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/842_02-11_pro_zatverdzhennia_zmin_do_prohramy_rozvytku_zemelnykh_vidnosyn_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_na_2021-2023_roky_zatverdzhenoi_rishenniam_miskoi_rady_vid_24_hrudnia_2020_roku___43-05-viii/90374.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/842_02-11_pro_zatverdzhennia_zmin_do_prohramy_rozvytku_zemelnykh_vidnosyn_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_na_2021-2023_roky_zatverdzhenoi_rishenniam_miskoi_rady_vid_24_hrudnia_2020_roku___43-05-viii/90374.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/842_02-11_pro_zatverdzhennia_zmin_do_prohramy_rozvytku_zemelnykh_vidnosyn_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_na_2021-2023_roky_zatverdzhenoi_rishenniam_miskoi_rady_vid_24_hrudnia_2020_roku___43-05-viii/90374.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/843_02-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_25_liutoho_2021_roku_371-10-viii__pro_pryiniattia_zemelnykh_dilianok_derzhavnoi_vlasnosti_u_komunalnu_vlasnist/90383.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/843_02-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_25_liutoho_2021_roku_371-10-viii__pro_pryiniattia_zemelnykh_dilianok_derzhavnoi_vlasnosti_u_komunalnu_vlasnist/90383.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/844_02-11_pro_provedennia_normatyvnoi_hroshovoi_otsinky_zemel_naselenykh_punktiv_sela_shkarivka_bilotserkivskoho_raionu_kyivskoi_oblasti_ta_selyshcha_terezyne_bilotserkivskoho_raionu_kyivskoi_oblasti/90386.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/844_02-11_pro_provedennia_normatyvnoi_hroshovoi_otsinky_zemel_naselenykh_punktiv_sela_shkarivka_bilotserkivskoho_raionu_kyivskoi_oblasti_ta_selyshcha_terezyne_bilotserkivskoho_raionu_kyivskoi_oblasti/90386.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/844_02-11_pro_provedennia_normatyvnoi_hroshovoi_otsinky_zemel_naselenykh_punktiv_sela_shkarivka_bilotserkivskoho_raionu_kyivskoi_oblasti_ta_selyshcha_terezyne_bilotserkivskoho_raionu_kyivskoi_oblasti/90386.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/773_02-11_pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_zvannia_pochesnyi_hromadianyn_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady/90199.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/773_02-11_pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_zvannia_pochesnyi_hromadianyn_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady/90199.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/772_02-11_pro_peredachu_maina_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivskyi_miskyi_park_kultury_ta_vidpochynku_imeni_t_h__shevchenka/90188.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/772_02-11_pro_peredachu_maina_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivskyi_miskyi_park_kultury_ta_vidpochynku_imeni_t_h__shevchenka/90188.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/772_02-11_pro_peredachu_maina_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivskyi_miskyi_park_kultury_ta_vidpochynku_imeni_t_h__shevchenka/90188.pdf
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28. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади із спільної власності територіальних 

громад Білоцерківського району майна 

29. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади безхазяйних об’єктів, а саме: об’єкта зовнішнього 

освітлення, водопровідних та каналізаційних (мереж водовідведення) мереж, які 

розташовані в місті Білій Церкві Київської області 

30. Про затвердження об’єкта комунальної власності по бульвару 

Олександрійському, 94, м.Біла Церква, Київська область до приватизації шляхом 

продажу на аукціоні та визнання таким, що втратило чинність рішення 

Білоцерківської міської ради від 29 серпня 2019 року №4138-75-VII «Про заборону 

приватизації об’єкта комунальної власності по бульвару Олександрійському, 94» 

31. Про затвердження об’єкта комунальної власності по вул.Богдана Хмельницького, 

25, м.Біла Церква, Київська область до приватизації шляхом продажу на аукціоні 

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

підприємцем Варданяном Саркісом Гайковичем 

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

підприємцем Шандрою Ольгою Володимирівною 

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної     

ділянки у власність громадянину Хавкіну Григорію Павловичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Котрязі Артему 

Андрійовичу; 

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кривогуб Ганні Валентинівні; 

37.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Темниковій Оксані Валентинівні; 

38.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Костюченку Олександру Сергійовичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Шрамко Ніні Романівні; 

40.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «РІАЛ ІСТЕЙТ» 

41. Про внесення змін в рішення міської ради  від 25 лютого 2021 року № 442-10-

VIIІ «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки УПРАВЛІННЮ  КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА КОНЦЕСІЇ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

42.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки за адресою: вулиця Героїв Крут, 45 А; 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Бичкову 

Владиславу Вікторовичу; 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/837_02-11_pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_v_komunalnu_vlasnist_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_iz_spilnoi_vlasnosti_terytorialnykh_hromad_bilotserkivskoho_raionu_maina/90367.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/837_02-11_pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_v_komunalnu_vlasnist_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_iz_spilnoi_vlasnosti_terytorialnykh_hromad_bilotserkivskoho_raionu_maina/90367.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/837_02-11_pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_v_komunalnu_vlasnist_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_iz_spilnoi_vlasnosti_terytorialnykh_hromad_bilotserkivskoho_raionu_maina/90367.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/838_02-11_pro_bezoplatne_pryiniattia_v_komunalnu_vlasnist_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_bezkhaziainykh_ob_yektiv_a_same__ob_yekta_zovnishnoho_osvitlennia__vodoprovidnykh_ta_kanalizatsiinykh__merezh_vodovidvedennia__merezh__yaki_roztashovani/90368.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/838_02-11_pro_bezoplatne_pryiniattia_v_komunalnu_vlasnist_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_bezkhaziainykh_ob_yektiv_a_same__ob_yekta_zovnishnoho_osvitlennia__vodoprovidnykh_ta_kanalizatsiinykh__merezh_vodovidvedennia__merezh__yaki_roztashovani/90368.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/838_02-11_pro_bezoplatne_pryiniattia_v_komunalnu_vlasnist_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_bezkhaziainykh_ob_yektiv_a_same__ob_yekta_zovnishnoho_osvitlennia__vodoprovidnykh_ta_kanalizatsiinykh__merezh_vodovidvedennia__merezh__yaki_roztashovani/90368.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/838_02-11_pro_bezoplatne_pryiniattia_v_komunalnu_vlasnist_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_bezkhaziainykh_ob_yektiv_a_same__ob_yekta_zovnishnoho_osvitlennia__vodoprovidnykh_ta_kanalizatsiinykh__merezh_vodovidvedennia__merezh__yaki_roztashovani/90368.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/839_02-11_pro_zatverdzhennia_ob_yekta_komunalnoi_vlasnosti_po_bulvaru_oleksandriiskomu_94__m_bila_tserkva__kyivska_oblast_do_pryvatyzatsii_shliakhom_prodazhu_na_auktsioni_ta_vyznannia_takym__shcho_vtratylo_chynnist_rishennia_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vi/90369.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/839_02-11_pro_zatverdzhennia_ob_yekta_komunalnoi_vlasnosti_po_bulvaru_oleksandriiskomu_94__m_bila_tserkva__kyivska_oblast_do_pryvatyzatsii_shliakhom_prodazhu_na_auktsioni_ta_vyznannia_takym__shcho_vtratylo_chynnist_rishennia_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vi/90369.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/839_02-11_pro_zatverdzhennia_ob_yekta_komunalnoi_vlasnosti_po_bulvaru_oleksandriiskomu_94__m_bila_tserkva__kyivska_oblast_do_pryvatyzatsii_shliakhom_prodazhu_na_auktsioni_ta_vyznannia_takym__shcho_vtratylo_chynnist_rishennia_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vi/90369.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/839_02-11_pro_zatverdzhennia_ob_yekta_komunalnoi_vlasnosti_po_bulvaru_oleksandriiskomu_94__m_bila_tserkva__kyivska_oblast_do_pryvatyzatsii_shliakhom_prodazhu_na_auktsioni_ta_vyznannia_takym__shcho_vtratylo_chynnist_rishennia_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vi/90369.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/839_02-11_pro_zatverdzhennia_ob_yekta_komunalnoi_vlasnosti_po_bulvaru_oleksandriiskomu_94__m_bila_tserkva__kyivska_oblast_do_pryvatyzatsii_shliakhom_prodazhu_na_auktsioni_ta_vyznannia_takym__shcho_vtratylo_chynnist_rishennia_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vi/90369.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/840_02-11_pro_zatverdzhennia_ob_yekta_komunalnoi_vlasnosti_po_vul_bohdana_khmelnytskoho_25__m_bila_tserkva__kyivska_oblast_do_pryvatyzatsii_shliakhom_prodazhu_na_auktsioni/90370.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/840_02-11_pro_zatverdzhennia_ob_yekta_komunalnoi_vlasnosti_po_vul_bohdana_khmelnytskoho_25__m_bila_tserkva__kyivska_oblast_do_pryvatyzatsii_shliakhom_prodazhu_na_auktsioni/90370.pdf
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ділянки комунальної власності у власність громадянці Чернушевич Ельвірі 

Дмитрівні; 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам Новаку 

Анатолію Миколайовичу, Шкільному Віталію  Валерійовичу та Шкільній Іванці 

Сергіївні 

46. 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 Шевченко 

Тетяні Іванівні; 

47. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Рзаєвій Тетяні Андріївні; 

48. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР-ГРУП БЦ»; 

49. 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 Коновалову Антону Володимировичу; 

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та 

концесії Білоцерківської міської ради;  

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та 

концесії  Білоцерківської міської ради за адресою: вулиця Шевченка; 

52. Про надання дозволу на  розроблення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель фізичній особі – підприємцю Хірному Руслану Валерійовичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі – 

підприємцю Лентюгову Андрію Вячеславовичу; 

54.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки комунальної власності у  власність 

громадянину Ситку Сергію Васильовичу; 

55. 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 Ковтун Лідії Семенівні; 

56. 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 

Пономаренку Володимиру Івановичу 1/4 частку земельної ділянки, Бондаренку 

Володимиру Васильовичу 1/4 частку земельної ділянки, Халявінській Тетяні 

Михайлівні 1/2 частку земельної ділянки; 

57. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Петрівській Надії Федорівні; 
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58. Про розгляд заяви про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  

із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Дащенку 

Сергію Михайловичу; 

59. Про поновлення договору оренди землі Приватному акціонерному товариству 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

60. Про поновлення договору оренди землі Приватному акціонерному товариству 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», за адресою: вулиця 

Офіцерська, 2, м. Біла Церква, Білоцерківський район; 

61. Про поновлення договору оренди землі Приватному акціонерному товариству 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: вулиця 

Офіцерська, 1, м. Біла Церква, Білоцерківський район; 

62. Про поновлення договору оренди землі Приватному акціонерному товариству 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: вулиця 

Полковника Коновальця, м. Біла Церква, Білоцерківський район; 

63. Про поновлення договору оренди землі Приватному акціонерному товариству 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: вулиця 

Фастівська,62-а, м. Біла Церква, Білоцерківський район; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Ярмолюку Володимиру 

Романовичу 

65. Про припинення терміну дії договору оренди землі Приватному акціонерному 

товариству «Хімчистка» та фізичній особі – підприємцю Губрію Руслану 

Олександровичу  

66.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Губрію Руслану 

Олександровичу фізичній особі-підприємцю Никончук Тетяні Іванівні 

67.  Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради  від 29 червня 2017 

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

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ХІМЧИСТКА» та 

фізичній особі-підприємцю Губрію Руслану Олександровичу»; 

68.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Ляшенко Катериною Федорівною; 

69. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Шевченко Оксаною Олексіївною; 

70.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Найвельту 

Едуарду Михайловичу; 

71.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

комунальної власності цільове призначення якої змінюється та передачу земельної 

ділянки в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Альянс Г»; 

72. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  

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

адресою: вулиця Кобзаря, 29/95, м. Біла Церква, Білоцерківський район; 
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73. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення  технічної документації  

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

(на місцевості) фізичній особі – підприємцю Марущаку Роману Миколайовичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Родіонову Володимиру 

Андрійовичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Слюсаренку Івану 

Петровичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Баб’як Катерині 

Вікторівні; 

77. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

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

громадянці Бількевич Ніні Петрівні; 

78. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

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

громадянину Похильку Олександру Вікторовичу; 

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Родіоновій Ларисі 

Миколаївні; 

80. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Кривогуб Ганні 

Валентинівні за адресою: пров. Січових стрільців, навпроти будинку №21, м. Біла 

Церква, Білоцерківський район. 

81. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 16/50 

частки земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність 

громадянці Ярмоленко Аліні Михайлівні; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Ярмоленко Аліні 

Михайлівні; 

83. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, у власність громадянці 

Степановій Надії Володимирівні; 

84. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Теплатек» та фізичній особі – підприємцю Красновій 

Тамарі В’ячеславівні; 

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

підприємцем Джаббаровим Азадом Гадай Огли; 

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

щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянці Чубко Марині 

Олександрівні; 
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87. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Котрязі Артему 

Андрійовичу; 

88. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у власність громадянці Миронюк Тетяні Павлівні; 

89. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянкою 

Єрмаковою Лесею Анатоліївною; 

90. 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 Адамчик Аліні Олександрівні; 

91. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кузьменко Наталії Петрівні за адресою: 

вулиця Замкова, 212, село Піщана, Білоцерківський район; 

92. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянину Левченку Олегу Максимовичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Дрозі Олексію 

Максимовичу; 

94. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в 

оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Міськбуд БЦ»; 

95. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Марущаку 

Роману Миколайовичу; 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Грабовському Сергію 

Валерійовичу; 

97. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

фізичній особі - підприємцю Тимченко Олені Михайлівні; 

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

підприємцем Савчук Надією Михайлівною; 

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

підприємцем Щасливим Сергієм Володимировичем; 

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

підприємцем Білою Лідією Анатоліївною. 

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

підприємцю Коваленко Тамарі Петрівні; 

102. Про розгляд заяви щодо надання дозволу на  розроблення технічної 

документації  із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки фізичній особі-

підприємцю Паксютову Олександру Анатолійовичу та фізичній особі-підприємцю 

Зюкіній Галині Миколаївні; 

103. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту Товариству з обмеженою відповідальністю «БЦ МЕДІМПУЛЬС»; 
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104. Про встановлення земельного сервітуту з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «М.С.Л.»  

за адресою: вулиця Привокзальна, позиція №10. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 

 


