
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 14 червня 2021 р.                                                                                № 2-09-10 

 

Про скликання пленарного засідання  

чотирнадцятої 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 чотирнадцятої сесії Білоцерківської міської ради 

VIII скликання 24 червня 2021 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. Ярослава 

Мудрого,15) з проєктом порядку денного: 

1.  
Про узгодження проєктної межі міста Біла Церква Білоцерківського району Київської 

області та села Фурси Білоцерківського району Київської області  

2.  
Про відмову в погодженні щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на 

користування надрами з метою геологічного вивчення піску ділянки «Яри» 

3.  
Про клопотання щодо безоплатної передачі в комунальну власність Білоцерківської 

міської територіальної громади з державної власності майна 

4.  

Про внесення змін у рішення Білоцерківської міської ради від 29 квітня 2021 року № 

563-12-VІІІ «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

у Білоцерківській міській територіальній громаді» 

5.  

Про внесення змін до Програми «Безпечна Білоцерківська міська територіальна 

громада» на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 

24 грудня 2020 року № 68-05-VІІІ «Про затвердження цільової Програми «Безпечна 

Білоцерківська міська територіальна громада» на 2021-2023 роки» 

6.  
Про встановлення місцевих податків і зборів на території Білоцерківської міської 

територіальної громади 

7.  
Про затвердження Статуту Комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міська служба замовника» в новій редакції  

8.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» шляхом викладення його у новій редакції  

9.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Комунальник», шляхом викладення його в новій редакції  

10.  
Про затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Світанок», шляхом викладення його в новій редакції  

11.  

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» об’єктів та елементів (частин) об’єктів благоустрою  

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/983_02-11_pro_uzghodzhennia_proiektnoi_mezhi_mista_bila_tserkva_bilotserkivskoho_raionu_kyivskoi_oblasti_ta_sela_fursy_bilotserkivskoho_raionu_kyivskoi_oblasti/91978.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/983_02-11_pro_uzghodzhennia_proiektnoi_mezhi_mista_bila_tserkva_bilotserkivskoho_raionu_kyivskoi_oblasti_ta_sela_fursy_bilotserkivskoho_raionu_kyivskoi_oblasti/91978.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/985_02-11_pro_vidmovu_v_pohodzhenni_shchodo_prodazhu_na_auktsioni_spetsialnoho_dozvolu_na_korystuvannia_nadramy_z_metoiu_heolohichnoho_vyvchennia_pisku_dilianky_yary_NPA/92002.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/985_02-11_pro_vidmovu_v_pohodzhenni_shchodo_prodazhu_na_auktsioni_spetsialnoho_dozvolu_na_korystuvannia_nadramy_z_metoiu_heolohichnoho_vyvchennia_pisku_dilianky_yary_NPA/92002.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1061_02-11_pro_klopotannia_shchodo_bezoplatnoi_peredachi_v_komunalnu_vlasnist_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_z_derzhavnoi_vlasnosti_maina/92216.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1061_02-11_pro_klopotannia_shchodo_bezoplatnoi_peredachi_v_komunalnu_vlasnist_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady_z_derzhavnoi_vlasnosti_maina/92216.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/864_02-11_pro_vnesennia_zmin_u_rishennia_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vid_29_kvitnia_2021_roku_563-12-viii__pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_hromadskyi_biudzhet__biudzhet_uchasti__u_bilotserkivskii_miskii_terytorialnii_hromadi/90645.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/864_02-11_pro_vnesennia_zmin_u_rishennia_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vid_29_kvitnia_2021_roku_563-12-viii__pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_hromadskyi_biudzhet__biudzhet_uchasti__u_bilotserkivskii_miskii_terytorialnii_hromadi/90645.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/864_02-11_pro_vnesennia_zmin_u_rishennia_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vid_29_kvitnia_2021_roku_563-12-viii__pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_hromadskyi_biudzhet__biudzhet_uchasti__u_bilotserkivskii_miskii_terytorialnii_hromadi/90645.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/969_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_bezpechna_bilotserkivska_miska_terytorialna_hromada__na_2021-2023_roky__zatverdzhenoi_rishenniam_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vid_24_hrudnia_2020_roku___68-05-viii__pro_zatverdzhennia_tsilovoi_prohramy__bezpechna_bi/91562.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/969_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_bezpechna_bilotserkivska_miska_terytorialna_hromada__na_2021-2023_roky__zatverdzhenoi_rishenniam_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vid_24_hrudnia_2020_roku___68-05-viii__pro_zatverdzhennia_tsilovoi_prohramy__bezpechna_bi/91562.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/969_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_bezpechna_bilotserkivska_miska_terytorialna_hromada__na_2021-2023_roky__zatverdzhenoi_rishenniam_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vid_24_hrudnia_2020_roku___68-05-viii__pro_zatverdzhennia_tsilovoi_prohramy__bezpechna_bi/91562.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/969_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_bezpechna_bilotserkivska_miska_terytorialna_hromada__na_2021-2023_roky__zatverdzhenoi_rishenniam_bilotserkivskoi_miskoi_rady_vid_24_hrudnia_2020_roku___68-05-viii__pro_zatverdzhennia_tsilovoi_prohramy__bezpechna_bi/91562.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/767_02-11_pro_vstanovlennia_mistsevykh_podatkiv_i_zboriv_na_terytorii_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady/89336.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/767_02-11_pro_vstanovlennia_mistsevykh_podatkiv_i_zboriv_na_terytorii_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady/89336.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1009_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_miska_sluzhba_zamovnyka__v_novii_redaktsii/92113.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1009_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_miska_sluzhba_zamovnyka__v_novii_redaktsii/92113.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/968_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_munitsypalna_varta__shliakhom_vykladennia_yoho_u_novii_redaktsii/91380.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/968_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_munitsypalna_varta__shliakhom_vykladennia_yoho_u_novii_redaktsii/91380.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/967_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_komunalnyk___shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91379.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/967_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_komunalnyk___shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91379.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/966_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_svitanok___shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91376.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/966_02-11_pro_zatverdzhennia_statutu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_svitanok___shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91376.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/970_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/91564.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/970_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/91564.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/970_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/91564.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/970_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/91564.pdf
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12.  

Про визначення виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудин -кових 

територій гуртожитків, які перебувають у комунальній власності Білоцерківської 

міської територіальної громади, та безоплатну передачу їх з балансу комунального 

підприємства міської ради «Міська служба замовника» на баланс комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Світанок - 2000» 

13.  Про Білоцерківську премію «За заслуги в галузі освіти»  

14.  
Про затвердження Положення про стипендію міського голови «Обдарованість» 

шляхом викладення його в новій редакції  

15.  

Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 13 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в 

новій редакції  

16.  

Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 15 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в 

новій редакції  

17.  

Про присвоєння статусу опорного закладу загальної середньої освіти, зміну 

найменування та затвердження статуту Білоцерківського опорного ліцею - гімназії № 

20 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції  

18.  
Про зміну виду економічної діяльності Вільнотарасівського закладу дошкільної освіти 

«Пролісок» Білоцерківської міської ради Київської області  

19.  

Про зміну власника (засновника), зміну найменування та затвердження статуту 

Глушківської гімназії - початкової школи Білоцерківської міської ради Київської 

області шляхом викладення його в новій редакції  

20.  

Про зміну власника (засновника), зміну найменування та затвердження статуту 

Пилипчанської гімназії - початкової школи Білоцерківської міської ради Київської 

області шляхом викладення його в новій редакції  

21.  

Про зміну власника (засновника), зміну найменування та затвердження статуту 

Скребишівської гімназії - початкової школи Білоцерківської міської ради Київської 

області шляхом викладення його в новій редакції  

22.  

Про зміну власника (засновника), зміну найменування та затвердження статуту 

Томилівської гімназії - початкової школи Білоцерківської міської ради Київської 

області шляхом викладення його в новій редакції  

23.  
Про затвердження Положення про управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради шляхом викладення його в новій редакції  

24.  

Про безоплатну передачу з балансу управління охорони здоров’я Білоцерківської 

міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

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

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

Водопійна, будинок 19  

25.  

Про безоплатну передачу з балансу управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради на баланс комунального закладу Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 

комунального закладу позашкільної освіти Білоцерківської міської ради Об’єднання 

клубів за місцем проживання «Дивосвіт», комуналь-ного закладу Білоцерківської 

міської ради дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» майна 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/984_02-11_pro_vyznachennia_vykonavtsia_posluh_z_utrymannia_budynkiv_i_sporud_ta_prybudynkovykh_terytorii_hurtozhytkiv_yaki_perebuvaiut_u_komunalnii_vlasnosti_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady__ta_bezoplatnu_peredachu_yikh_z_balansu_komunalnoho_/91986.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/984_02-11_pro_vyznachennia_vykonavtsia_posluh_z_utrymannia_budynkiv_i_sporud_ta_prybudynkovykh_terytorii_hurtozhytkiv_yaki_perebuvaiut_u_komunalnii_vlasnosti_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady__ta_bezoplatnu_peredachu_yikh_z_balansu_komunalnoho_/91986.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/984_02-11_pro_vyznachennia_vykonavtsia_posluh_z_utrymannia_budynkiv_i_sporud_ta_prybudynkovykh_terytorii_hurtozhytkiv_yaki_perebuvaiut_u_komunalnii_vlasnosti_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady__ta_bezoplatnu_peredachu_yikh_z_balansu_komunalnoho_/91986.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/984_02-11_pro_vyznachennia_vykonavtsia_posluh_z_utrymannia_budynkiv_i_sporud_ta_prybudynkovykh_terytorii_hurtozhytkiv_yaki_perebuvaiut_u_komunalnii_vlasnosti_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady__ta_bezoplatnu_peredachu_yikh_z_balansu_komunalnoho_/91986.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/984_02-11_pro_vyznachennia_vykonavtsia_posluh_z_utrymannia_budynkiv_i_sporud_ta_prybudynkovykh_terytorii_hurtozhytkiv_yaki_perebuvaiut_u_komunalnii_vlasnosti_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady__ta_bezoplatnu_peredachu_yikh_z_balansu_komunalnoho_/91986.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/985_02-11_pro_vidmovu_v_pohodzhenni_shchodo_prodazhu_na_auktsioni_spetsialnoho_dozvolu_na_korystuvannia_nadramy_z_metoiu_heolohichnoho_vyvchennia_pisku_dilianky_yary/91992.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/992_02-11_pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_stypendiiu_miskoho_holovy_obdarovanist__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/92048.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/992_02-11_pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_stypendiiu_miskoho_holovy_obdarovanist__shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/92048.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/988_02-11_pro_zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_bilotserkivskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_13_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91999.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/988_02-11_pro_zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_bilotserkivskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_13_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91999.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/988_02-11_pro_zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_bilotserkivskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_13_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91999.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/987_02-11_pro_zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_bilotserkivskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_15_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91996.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/987_02-11_pro_zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_bilotserkivskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_15_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91996.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/987_02-11_pro_zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_bilotserkivskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_15_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91996.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/994_02-11_pro_prysvoiennia_statusu_opornoho_zakladu_zahalnoi_serednoi_osvity_zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_bilotserkivskoho_opornoho_litseiu_himnazii___20_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_reda/92063.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/994_02-11_pro_prysvoiennia_statusu_opornoho_zakladu_zahalnoi_serednoi_osvity_zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_bilotserkivskoho_opornoho_litseiu_himnazii___20_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_reda/92063.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/994_02-11_pro_prysvoiennia_statusu_opornoho_zakladu_zahalnoi_serednoi_osvity_zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_bilotserkivskoho_opornoho_litseiu_himnazii___20_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_reda/92063.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/994_02-11_pro_prysvoiennia_statusu_opornoho_zakladu_zahalnoi_serednoi_osvity_zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_bilotserkivskoho_opornoho_litseiu_himnazii___20_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_reda/92063.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/991_02-11_pro_zminu_vydu_ekonomichnoi_diialnosti_vilnotarasivskoho_zakladu_doshkilnoi_osvity_prolisok__bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti/92046.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/991_02-11_pro_zminu_vydu_ekonomichnoi_diialnosti_vilnotarasivskoho_zakladu_doshkilnoi_osvity_prolisok__bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti/92046.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/982_02-11_pro_zminu_vlasnyka_zasnovnyka___zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_hlushkivskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91976.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/982_02-11_pro_zminu_vlasnyka_zasnovnyka___zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_hlushkivskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91976.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/982_02-11_pro_zminu_vlasnyka_zasnovnyka___zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_hlushkivskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91976.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/981_02-11_pro_zminu_vlasnyka_zasnovnyka___zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_pylypchanskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91975.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/981_02-11_pro_zminu_vlasnyka_zasnovnyka___zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_pylypchanskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91975.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/981_02-11_pro_zminu_vlasnyka_zasnovnyka___zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_pylypchanskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/91975.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/989_02-11_pro_zminu_vlasnyka_zasnovnyka___zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_skrebyshivskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/92000.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/989_02-11_pro_zminu_vlasnyka_zasnovnyka___zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_skrebyshivskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/92000.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/989_02-11_pro_zminu_vlasnyka_zasnovnyka___zminu_naimenuvannia_ta_zatverdzhennia_statutu_skrebyshivskoi_himnazii_pochatkovoi_shkoly_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/92000.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/979_02-11_pro_stvorennia_terytorialnykh_spetsializovanykh_sluzhb_tsyvilnoho_zakhystu_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady/91928.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/979_02-11_pro_stvorennia_terytorialnykh_spetsializovanykh_sluzhb_tsyvilnoho_zakhystu_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady/91928.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/979_02-11_pro_stvorennia_terytorialnykh_spetsializovanykh_sluzhb_tsyvilnoho_zakhystu_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady/91928.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/745_02-11_pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_upravlinnia_komunalnoi_vlasnosti_ta_kontsesii_bilotserkivskoi_miskoi_rady_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/88751.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/745_02-11_pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_upravlinnia_komunalnoi_vlasnosti_ta_kontsesii_bilotserkivskoi_miskoi_rady_shliakhom_vykladennia_yoho_v_novii_redaktsii/88751.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/993_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_upravlinnia_okhorony_zdorov_ya_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_miskyi_tsentr_pervynnoi_me_dyko-sanitarnoi_dopomohy___1__nerukhomoho_ma/92053.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/993_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_upravlinnia_okhorony_zdorov_ya_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_miskyi_tsentr_pervynnoi_me_dyko-sanitarnoi_dopomohy___1__nerukhomoho_ma/92053.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/993_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_upravlinnia_okhorony_zdorov_ya_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_miskyi_tsentr_pervynnoi_me_dyko-sanitarnoi_dopomohy___1__nerukhomoho_ma/92053.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/993_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_upravlinnia_okhorony_zdorov_ya_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_miskyi_tsentr_pervynnoi_me_dyko-sanitarnoi_dopomohy___1__nerukhomoho_ma/92053.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/993_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_upravlinnia_okhorony_zdorov_ya_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_nekomertsiinoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_miskyi_tsentr_pervynnoi_me_dyko-sanitarnoi_dopomohy___1__nerukhomoho_ma/92053.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/978_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_upravlinnia_z_pytan_molodi_ta_sportu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivskyi_miskyi_tsentr_fizychnoho_zdorov_ya_naselennia__sport_dlia_vsikh___komun/91911.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/978_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_upravlinnia_z_pytan_molodi_ta_sportu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivskyi_miskyi_tsentr_fizychnoho_zdorov_ya_naselennia__sport_dlia_vsikh___komun/91911.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/978_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_upravlinnia_z_pytan_molodi_ta_sportu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivskyi_miskyi_tsentr_fizychnoho_zdorov_ya_naselennia__sport_dlia_vsikh___komun/91911.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/978_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_upravlinnia_z_pytan_molodi_ta_sportu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivskyi_miskyi_tsentr_fizychnoho_zdorov_ya_naselennia__sport_dlia_vsikh___komun/91911.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/978_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_upravlinnia_z_pytan_molodi_ta_sportu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivskyi_miskyi_tsentr_fizychnoho_zdorov_ya_naselennia__sport_dlia_vsikh___komun/91911.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/978_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_upravlinnia_z_pytan_molodi_ta_sportu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_balans_komunalnoho_zakladu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivskyi_miskyi_tsentr_fizychnoho_zdorov_ya_naselennia__sport_dlia_vsikh___komun/91911.pdf


3 
 

26.  

Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківсь-кої 

міської ради житлово-експлуатаційної контори № 1 на баланс комунально-го 

підприємства «Аптека № 113» нерухомого майна, що знаходиться за адре-сою: 

Київська область, місто Біла Церква, бульвар Олександрійський, 137  

27.  

Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради житлово-експлуатаційної контори № 1 на баланс комунального 

підприємства «Аптека № 181» нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Київська 

область, місто Біла Церква, вулиця Карбишева, будинок 63 

28.  
Про створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту 

Білоцерківської міської територіальної громади  

29.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Лук’яненко Олександрі 

Олександрівні за адресою: вулиця Яблунева, село Пилипча, Білоцерківський район  

30.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Тищенко Юлії Анатоліївні за 

адресою: вулиця Яблунева, село Пилипча, Білоцерківський район  

31.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та  

передачу земельної ділянки у власність громадянці Олійник Юлії Володимирівні за 

адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район  

32.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Чучулі Валентині Миколаївні за 

адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район  

33.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Качан Галині Йосипівні за адресою: 

вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район  

34.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Сандратіновій Валентині Павлівні 

за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район 

35.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Сніцаренку Віталію Сергійовичу 

за адресою: вулиця Яблунева, село Пилипча, Білоцерківський район  

36.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Пруському Віталію 

Миколайовичу за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район  

37.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Бухарашвіллі Володимиру 

Сергійовичу за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район  

38.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Прасолу Миколі Борисовичу за 

адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район  

39.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Голохвастову Євгенію 

Володимировичу за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район  

40.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Ващенку Максиму Леонідовичу 

за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район  

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/977_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_zhytlovo-ekspluatatsiinoi_kontory_1_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva__apteka__113__nerukhomoho_maina__shcho_znakhodytsia_za_adresoiu__kyivska_oblast__mis/91904.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/977_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_zhytlovo-ekspluatatsiinoi_kontory_1_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva__apteka__113__nerukhomoho_maina__shcho_znakhodytsia_za_adresoiu__kyivska_oblast__mis/91904.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/977_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_zhytlovo-ekspluatatsiinoi_kontory_1_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva__apteka__113__nerukhomoho_maina__shcho_znakhodytsia_za_adresoiu__kyivska_oblast__mis/91904.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/977_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_zhytlovo-ekspluatatsiinoi_kontory_1_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva__apteka__113__nerukhomoho_maina__shcho_znakhodytsia_za_adresoiu__kyivska_oblast__mis/91904.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/976_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_zhytlovo-ekspluatatsiinoi_kontory_1_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva__apteka__181__nerukhomoho_maina__shcho_znakhodytsia_za_adresoiu__kyivska_oblast__mis/91901.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/976_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_zhytlovo-ekspluatatsiinoi_kontory_1_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva__apteka__181__nerukhomoho_maina__shcho_znakhodytsia_za_adresoiu__kyivska_oblast__mis/91901.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/976_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_zhytlovo-ekspluatatsiinoi_kontory_1_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva__apteka__181__nerukhomoho_maina__shcho_znakhodytsia_za_adresoiu__kyivska_oblast__mis/91901.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/976_02-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_balansu_komunalnoho_pidpryiemstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_zhytlovo-ekspluatatsiinoi_kontory_1_na_balans_komunalnoho_pidpryiemstva__apteka__181__nerukhomoho_maina__shcho_znakhodytsia_za_adresoiu__kyivska_oblast__mis/91901.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/979_02-11_pro_stvorennia_terytorialnykh_spetsializovanykh_sluzhb_tsyvilnoho_zakhystu_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady/91928.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/979_02-11_pro_stvorennia_terytorialnykh_spetsializovanykh_sluzhb_tsyvilnoho_zakhystu_bilotserkivskoi_miskoi_terytorialnoi_hromady/91928.pdf
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41.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Кривенькому Роману 

Володимировичу за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район  

42.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та  

передачу земельної ділянки у власність громадянину Боярчуку Святославу 

Миколайовичу за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район  

43.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Насвіту Олексію Євгенійовичу за 

адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район  

44.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Тищенку Павлу Андрійовичу за 

адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район  

45.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Демківському Петру 

Анатолійовичу за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район  

46.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Волошиній 

Наталії Петрівні 

47.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Задоненку 

Віктору Васильовичу 

48.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Лук’янець 

Світлані Миколаївні 

49.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Саміляку 

Івану Івановичу 

50.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Корсунському Олександру Зіновійовичу 

51.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Голику 

Віталію Володимировичу 

52.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Волинець 

Марині Олександрівні 

53.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Хоменку 

Анатолію Анатолійовичу 

54.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Бичкову 

Владиславу Вікторовичу 

55.  

Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Горенку Олександру 

Сергійовичу за адресою: відділок Бригада, селище Терезине, Білоцерківський район  

56.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Пономаренку Анатолію 

Петровичу 
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57.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність Гаражному кооперативу 

«Чайка» 

58.  

Про внесення змін в рішення міської ради від 29 квітня 2021 року № 741-12-VIІI «Про 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Савченку Олексію Олександровичу» 

59.  
Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем  Таракановою Людмилою Миколаївною  

60.  
Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Білошкурською Оксаною Андріївною  

61.  
Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Шевчуку 

Олександру Сергійовичу 

62.  
Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Інтернафта» 

63.  

Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Кисілю 

Олександру Миколайовичу та фізичній особі – підприємцю Кареті Наталії Анатоліївні 

64.  
Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Середі Ігорю 

Семеновичу 

65.  
Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

ПРИВАТНІЙ НАУКОВО-БУДІВЕЛЬНІЙ ФІРМІ «НАГРЕС» 

66.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Літінській Таїсії Борисівні 

67.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ярмолі Тетяні Григорівні 

68.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустроющодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ліченку Руслану Костянтиновичу 

69.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Вознюк Наталії Миколаївні 

70.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Качану Роману Володимировичу 

71.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Безкоровайній Галині Віталіївні 

72.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Безкоровайній Галині Віталіївні з цільовим 

призначенням 01.03 Для ведення особистого селянського господарства 

73.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Дорошенку Петру Миколайовичу 

74.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється у власність громадянину Чередніченку 

В’ячеславу Вікторовичу 

75.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Макеєнко Ірині Олександрівні  

76.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Чайці Олені Анатоліївні  

77.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Соловйовій Лілії Олександрівні 



6 
 

78.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Литвину Петру Васильовичу 

79.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Миронюк Валентині Андріївні 

80.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Виштаку Валентину Віталійовичу 

81.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Генику Артему Владиславовичу 

82.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Олійнику Ігорю Олександровичу 

83.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Петрашевській Людмилі Петрівні  

84.  
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Іванову Валерію Вікторовичу 

85.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності у власність громадянці Семиді Тетяні Іванівні 

86.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності у власність громадянці Степаненко Світлані Миколаївні  

87.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Соловіченку Віталію 

Олександровичу 

88.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Грамотній Вікторії Григорівні за 

адресою: вулиця Замкова, село Піщана, Білоцерківський район  

89.  
Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Баніту Богдану Олеговичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Костенко Олесі Володимирівні 

91.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Баніту Богдану Олеговичу з 

цільовим призначенням 01.03 Для ведення особистого селянського господарства  

92.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Мартиненку Василю 

Миколайовичу 

93.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Артеменку Артему Леонідовичу 

з цільовим призначенням 01.05. Для індивідуального садівництва 

94.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Грамотному Валерію Івановичу  

95.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Грамотному Валерію Івановичу 

за адресою: провулок Січових стрільців третій, місто Біла Церква, Білоцерківський 

район 
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96.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Рубленку Сергію 

Олександровичу 

97.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину  Пилипчуку Борису Кузьмовичу  

98.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Грамотній Вікторії Григорівні за 

адресою: провулок Січових Стрільців третій, місто Біла Церква, Білоцерківський район  

99.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Артеменку Артему Леонідовичу  

100.  
Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Пшенишнюк Ользі Миколаївні 

101.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності в оренду  Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Бізнесінвест СП» 

102.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«АГРО –УБД» 

103.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕ-РНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕ-ЖІ» за адресою: 

вул. Шолом-Алейхема, м. Біла Церква, Білоцерківський район  

104.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі-підприємцю Романчук Юлії 

Петрівні 

105.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі – підприємцю Нестерко Олені 

Володимирівні 

106.  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування Комунальному підприємству Білоцерківської міської 

ради  «Тролейбусне управління» 

107.  

Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Черніцьких 

Володимиру Олександровичу 

108.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування Об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «АМАНД» 

109.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Коломійцю 

Сергію Володимировичу 

110.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Крилову 

Юрію Івановичу 

111.  

Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

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

особі - підприємцю Голяці Олександру Івановичу 
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112.  

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Літовій Вікторії Борисівні 

113.  

Про надання дозволу на розроблення  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

особі – підприємцю Ярмоленку Олександру Івановичу 

114.  

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівельному кооперативу «ШЛЯХОВИК» 

115.  

Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

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

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

116.  

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

особі-підприємцю Дибі Олексію Миколайовичу 

117.  

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянину Фурсенку Сергію Володимировичу 

118.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Грамотній Вікторії Григорівні з 

цільовим призначенням 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

119.  

Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Грамотній Вікторії Григорівні за 

адресою: вулиця Миру, село Шкарівка, Білоцерківський район орієнтовною площею 

0,1015 га 

120.  

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 Мимренко 

Галині Федорівні та Бреусу Михайлу Юрійовичу 

121.  

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 Михайлову Олександру 

Сергійовичу 

122.  

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 Марчишиній Валентині 

Володимирівні 

123.  

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 Сухому Валентину Івановичу 

124.  

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 Тютюннику Івану Федоровичу  

125.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у власність громадянці Черепенко Зінаїді Михайлівні 
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126.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у власність громадянці Правук Валентині Михайлівні 

127.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у власність громадянці Штонді Катерині Василівні 

128.  

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 Кондрашиній Тетяні Павлівні  

129.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власностіу спільну сумісну власність громадянам Бондаренко 

Надії Григорівні, Бондаренку Олександру Вікторовичу, Бондаренку Василю 

Григоровичу 

130.  

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 Бондарук Анні 

Олександрівні, Бондарук Марії Олександрівні, Гончаровій Наталії Олександрівні  

131.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у спільну сумісну власність громадянам Красніковій Валентині Анатоліївні та 

Федюку Владиславу Романовичу за адресою: провулок Миру, 16, село Шкарівка, 

Білоцерківський район 

132.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду громадянину Ковальову Олександру 

Євгенійовичу 

133.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Інтернафта» 

134.  

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 сумісну власність громадянам 

Шелесту Миколі Васильовичу та Сліпченко Віті Миколаївні 

135.  

Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки у власність громадянці Савченко Людмилі Федотівні 

136.  

Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки у спільну часткову власність громадянам Кривенді Вірі Михайлівні, 

Скороход Раїсі Олександрівні  

137.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки Приватному акціонерному товариству «Хімчистка» 

138.  

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення 

постійного земельного сервітуту ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
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«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: вулиця Сквирське 

шосе, 194 б, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

139.  

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення 

постійного земельного сервітуту з ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

140.  

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: вулиця Шолом-Алейхема, 1, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

141.  

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: вулиця Павліченко, позиція 9, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

142.  

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» з кадастровим номером: 3210300000:04:016:0040 

143.  

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: вулиця Павліченко, між позиціями 15 та 16, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район 

144.  
Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Іваненко 

Тамілою Василівною 

145.  
Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Корченовою Ольгою Миколаївною  

146.  
Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою -

підприємцем Галянт Оксаною Олексіївною  

147.  
Про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності, яка 

знаходиться в користуванні фізичної особи-підприємця Бедяна Віталія Олексійовича 

148.  
Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності КОМАНДИТНОМУ ТОВАРИСТВУ «ГРЕГУЛЬ І КОЛЕКТИВ» 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

  Міський голова          Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 


