
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 14 липня 2021 р.                                                                                № 2-09-11 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової п’ятнадцятої сесії  

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

 

 

Відповідно до частини 4, 5, 10 статті 46 та частини 8 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Скликати пленарне засідання позачергової п’ятнадцятої сесії Білоцерківської 

міської ради VIII скликання 15 липня 2021 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. 

Ярослава Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

1. Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Київська 

агломерація»  

2.   Про дострокове припинення повноважень депутата Білоцерківської міської ради VIII 

скликання 

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

комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2021 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 25 лютого 2021 року №328-10-VIII (зі змінами) 

4.  Про внесення змін до міської цільової програми «Цукровий діабет на І півріччя 2021 

року», затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року № 65-05-VІІІ 

5. Про надання безповоротної фінансової допомоги комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» 

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

Білоцерківській міській територіальній громаді за II квартал 2021 року 

7.  Про внесення змін в рішення Білоцерківської міської ради від 25 квітня 2019 року № 

3727-70-VII «Про створення житлового фонду соціального призначення для дітей сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м. Біла Церква» 

8. Про внесення змін до Програми охорони довкілля в Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25 

лютого 2021 року № 334-10-VІІІ 

9.  Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства міста Біла Церква на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 30 листопада 2017 року № 1630-40-VII «Про внесення 

змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста 

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

10. Про звернення до Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету, щодо виділення з державного бюджету коштів 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1179_02-11_pro_vstup_do_mistsevoi_asotsiatsii_orhaniv_mistsevoho_samovriaduvannia_kyivska_ahlomeratsiia/93698.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1179_02-11_pro_vstup_do_mistsevoi_asotsiatsii_orhaniv_mistsevoho_samovriaduvannia_kyivska_ahlomeratsiia/93698.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1115_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_okhorony_dovkillia_v_bilotserkivskii_miskii_terytorialnii_hromadi_na_2021-2023_roky_zatverdzhenoi_rishenniam_miskoi_rady_vid_25_liutoho_2021_roku___334-10-viii/93029.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1115_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_okhorony_dovkillia_v_bilotserkivskii_miskii_terytorialnii_hromadi_na_2021-2023_roky_zatverdzhenoi_rishenniam_miskoi_rady_vid_25_liutoho_2021_roku___334-10-viii/93029.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1115_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_okhorony_dovkillia_v_bilotserkivskii_miskii_terytorialnii_hromadi_na_2021-2023_roky_zatverdzhenoi_rishenniam_miskoi_rady_vid_25_liutoho_2021_roku___334-10-viii/93029.pdf
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11. Про затвердження розміру викупної ціни та викупу земельної ділянки, яка перебуває у 

власності фізичної особи, для суспільних потреб 

12. Про внесення змін в рішення міської ради  від 21 листопада 2012 року № 761-31-VI 

«Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки громадянам» 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності за адресою проспект Князя Володимира, в районі пам’ятного 

знаку Літак, м.Біла Церква 

14. Про укладання з Управлінням капітального будівництва Білоцерківської міської ради 

договору суперфіцію земельної ділянки проспект Князя Володимира, в районі 

пам’ятного знаку Літак, м.Біла Церква 

15. Про затвердження звіту про виконання бюджету Білоцерківської МТГ за І півріччя 2021 

року 

16. Про внесення змін до Програми щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на 

ліквідацію та запобіганню поширення на території Білоцерківської міської 

територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-СоV-2 на 2021 рік затвердженого рішенням міської ради від 24 

грудня 2020 р. № 31-05-VIII 

17.  Про внесення змін до Програми надання шефської допомоги військовим частинам на 

2021 рік затвердженої рішенням міської ради від 27 травня 2021 року № 854-13-VIII 

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

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік» 

19.  Про надання згоди Управлінню капітального будівництва Білоцерківської міської ради 

на проведення будівельних робіт на об’єкт: «Будівництво евакуаційного виходу будівлі 

КЗ БМР Білоцерківська школа мистецтв №1 по бульв. Олександрійському, 7 у м. Біла 

Церква Київської області» 

20.  Про надання згоди Управлінню капітального будівництва Білоцерківської міської ради 

на проведення будівельних робіт на об’єкт: «Реконструкція спортивного комплексу 

комунального закладу Білоцерківської міської ради дитячо-юнацької спортивної школи 

«Зміна» по вул. Академіка Вула, 7 в м. Біла Церква Київської області» 

21.  Про укладання з Управлінням капітального будівництва Білоцерківської міської ради 

договору суперфіцію земельної ділянки за адресою бульв. Олександрійський, 7 м. Біла 

Церква Київської області 

22. Про звернення депутатів Білоцерківської міської ради VIII скликання до Кабінету 

Міністрів України щодо спрямування природного газу вітчизняного видобутку та 

атомної електроенергії на потреби населення та бюджетної сфери 

23. 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 

24. Про затвердження об’єкта комунальної власності по вулиці Турчанінова, 1, місто Біла 

Церква, Київська область до приватизації шляхом продажу на аукціоні 

25. 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 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1300_02-11_pro_nadannia_zghody_upravlinniu_kapitalnoho_budivnytstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_provedennia_budivelnykh_robit_na_ob_yekt_budivnytstvo_evakuatsiinoho_vykhodu_budivli_kz_bmr_bilotserkivska_shkola_mystetstv__1_po_bulv__oleksandriiskomu__7_/94384.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1300_02-11_pro_nadannia_zghody_upravlinniu_kapitalnoho_budivnytstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_provedennia_budivelnykh_robit_na_ob_yekt_budivnytstvo_evakuatsiinoho_vykhodu_budivli_kz_bmr_bilotserkivska_shkola_mystetstv__1_po_bulv__oleksandriiskomu__7_/94384.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1300_02-11_pro_nadannia_zghody_upravlinniu_kapitalnoho_budivnytstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_provedennia_budivelnykh_robit_na_ob_yekt_budivnytstvo_evakuatsiinoho_vykhodu_budivli_kz_bmr_bilotserkivska_shkola_mystetstv__1_po_bulv__oleksandriiskomu__7_/94384.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/1300_02-11_pro_nadannia_zghody_upravlinniu_kapitalnoho_budivnytstva_bilotserkivskoi_miskoi_rady_na_provedennia_budivelnykh_robit_na_ob_yekt_budivnytstvo_evakuatsiinoho_vykhodu_budivli_kz_bmr_bilotserkivska_shkola_mystetstv__1_po_bulv__oleksandriiskomu__7_/94384.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
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власності по бульвару Олександрійському, 94» 

26. 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 Макарову Руслану 

Євгенійовичу; 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Дяченко Аллі Володимирівні;   

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Ювженку Ігорю Івановичу; 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Шевченку 

Тарасу Володимировичу; 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Студзінській 

Аліні Миколаївні; 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Мимренко 

Галині Федорівні; 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Бражевському Олегу Сергійовичу; 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Костюку 

Владиславу Валерійовичу; 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Ткаченко 

Ользі Іванівні; 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Кицкай Анні 

Петрівні; 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Косяк Тетяні 

Миколаївні; 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Ситку Сергію Васильовичу; 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Плющу 

Борису Миколайовичу;  

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Метик Олені 

Василівні; 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Ліченко 

Валентині Анатоліївні; 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Ковтуненко Ользі Дмитрівні; 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Войдевичу 

Володимиру Феліксовичу; 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Мариничу 

Володимиру Володимировичу;  

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
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44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Шаповаловій Ніні Феліксівні;  

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Будовій 

Світлані Михайлівні; 

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Атаманенку Віталію Івановичу за 

адресою: вулиця Лісова, 20 а, село Городище, Білоцерківський район; 

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Погорілій Вікторії Миколаївні за 

адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район; 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність Гаражному кооперативу 

«Чайка» площею 0,0296 га; 

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність Гаражному кооперативу 

«Чайка» площею 0,0590 га; 

50. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці Павловій Олені 

Костянтинівні;  

51. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Єремяну Артуру Ікметовичу; 

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

ділянки у власність громадянину Ковтуну Євгену Івановичу; 

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

ділянки у власність громадянці Шрамко Ніні Романівні; 

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

ділянки у власність громадянину Ярмолюку Володимиру Романовичу;    

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

ділянки у власність громадянину Станкевичу Костянтину Олексійовичу;   

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

ділянки у власність громадянину Коротову Андрію Борисовичу;        

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

ділянки у власність громадянину Ілемському Михайлу Павловичу;        

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

ділянки у власність громадянці Шевченко Ользі Іванівні; 

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

ділянки у власність громадянину Ільніцькому Олегу Миколайовичу; 

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

ділянки у власність громадянину Кузьменку Євгенію Анатолійовичу з цільовим 

призначенням 01.05. Для індивідуального садівництва; 

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

ділянки у власність громадянину Кузьменку Євгенію Анатолійовичу з цільовим 

призначенням 02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів; 

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

ділянки у власність громадянину Поліщуку Ігорю Сергійовичу;  

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

ділянки у власність громадянці Панченко Світлані Володимирівні; 

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

ділянки у власність громадянці Степановій Надії Володимирівні;  
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65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Дабіжі Наталії Анатоліївні; 

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

ділянки у власність громадянину Діденку Олександру Васильовичу;  

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

ділянки у власність громадянину Афоніну Костянтину Євгеновичу; 

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

ділянки у власність громадянину Качану Роману Володимировичу; 

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

ділянки у власність громадянину Бондару  Володимиру Миколайовичу;  

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

ділянки у власність громадянці Пугачовій Ірині Станіславівні; 

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

ділянки у власність громадянці Кузнєцовій Анні Ігорівні; 

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

ділянки у власність громадянці Фурдіяк Вікторії Олександрівні; 

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

ділянки у власність громадянці Бабушкіній Наталії Володимирівні;   

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

ділянки у власність громадянці Князєвій Світлані Петрівні; 

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

ділянки у власність громадянці Довженко Світлані Вікторівні; 

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

ділянки у власність громадянці Козілецькій Тетяні Федорівні за адресою: вулиця 

Росьова, село Городище, Білоцерківський район; 

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

ділянки у власність громадянці Боєвій Світлані Андріївні; 

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

ділянки у власність громадянці Ходаківській Тетяні Юліївні; 

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

ділянки у власність громадянину Яценку Юрію Васильовичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Грамотній Вікторії Григорівні; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Ковальчуку Данилу 

Валентиновичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Мельниченку Сергію 

Вікторовичу;  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Гулі Сергію Євгеновичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Родіонову Володимиру 

Андрійовичу; 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності у власність  громадянці Линник 

Людмилі Миколаївні; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Зіолковській Галині Савеліївні; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Алексєєву Дмитру Вікторовичу; 

88. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність громадянці Войцеховській Олександрі 

Олександрівні;  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бондаренку Денису Юрійовичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Даниличу Сергію Вікторовичу;  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Гамалій  Ірині Петрівні;  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Пилипчуку Борису Кузьмовичу;  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Літінській Таїсії Борисівні; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Зінченко Тетяні Іванівні; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Бабич Тетяні Андріївні; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Ефендієву Дмитру Сабіровичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Музичку Олександру 

Григоровичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Ярошенку Володимиру 

Вікторовичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Руденко Надії Петрівні;  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Никоненко Світлани Леонідівні; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Нечипоренку Олегу Олеговичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Медзмаріашвілі Роланду 

Джемаловичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Фрідман Юлії Сергіївні за 

адресою: вулиця Таращанська, навпроти магазину АТБ; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Фрідман Юлії Сергіївні за 

адресою: вулиця Фастівська, 2, місто Біла Церква, Білоцерківський район; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Каруку Віталію Вадимовичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Нагорному Віктору Івановичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Баніту Богдану Олеговичу;   

108.  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; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Волинцю Юрію Петровичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Костюку Сергію 
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Анатолійовичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Слободянюку Олегу 

Віталійовичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Баб’як Катерині Вікторівні; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Фоміній Наталії Степанівні; 

114.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – 

підприємцю Мусієнко Тамарі Володимирівні; 

115.  Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному акціонерному 

товариству «ДТЕК Київській Регіональні Електромережі» площею 0,3094 га; 

116.  Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду  Приватному 

акціонерному товариству «ДТЕК Київській Регіональні Електромережі» площею 0,1065 

га; 

117.  Про  розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки та передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду  Приватному 

акціонерному товариству «ДТЕК Київській Регіональні Електромережі» за адресою: 

вулиця Травнева, 1Б/1, село Вільна Тарасівка, Білоцерківський район; 

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

ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРБІОПРОМПОСТАЧ»; 

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

ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРБІОПРОМПОСТАЧ» орієнтовною площею 0,0151 га; 

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

ділянки комунальної власності в оренду громадянці Вахній Тетяні Анатоліївні; 

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

ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: 

вулиця Росьова, місто Біла Церква; 

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

ділянки комунальної власності в оренду Фермерському господарству «Томилівське»; 

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

ділянки комунальної власності в оренду  Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Аграрні технології України»; 

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

ділянки комунальної власності в оренду громадянину Кочієву Сергію Дмитровичу; 

125.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Сидорець Тетяні Олексіївні 

та громадянину Косяку Тарасу Олексійовичу; 

126.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної 

власності, цільове призначення яких змінюється громадянці Манжурі Тетяні 

Володимирівні та громадянину Манжурі Василю Васильовичу; 

127.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної 

ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі-підприємцю Маковському 

Валентину Антоновичу; 

128.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 
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власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Пилипчук Наталії 

Степанівні; 

129.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Беркуту Петру 

Григоровичу; 

130.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної 

ділянки комунальної власності в оренду громадянці Солодовник Тетяні Миколаївні; 

131.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці 

Романовій Мирославі Миколаївні; 

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

ділянки, цільове призначення якої змінюється, Товариству з обмеженою 

відповідальністю «АГРО-УБД»; 

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»; 

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», 

орієнтовною площею 0,0054 га; 

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», 

орієнтовною площею 0,0006 га; 

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

орієнтовною площею 0,0007 га; 

137.  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 Мандзюку 

Петру Петровичу, Мандзюк Ользі Павлівні, Почерниній Анні Петрівні,  Мандзюк Марії 

Петрівні,  Мандзюку Павлу Петровичу, Мандзюку Андрію Петровичу, Мандзюк Оксані 

Петрівні; 

138.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у власність громадянці Шепталіній Вірі Петрівні;  

139.  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 Кухаренку 

Олександру Анатолійовичу та  Трохимцю Віталію Миколайовичу; 

140.  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 Герезі Валерію 

Володимировичу; 

141.  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 Ковальчуку Сергію 

Миколайовичу; 

142.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 
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ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Пономаренко 

Наталії Петрівні, Поплавському Максиму Святославовичу, Поплавському Ігорю 

Анатолійовичу; 

143.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянці Петренко 

Любові Романівні; 

144.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянину Афоніну  Костянтину 

Євгеновичу; 

145.  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 Муковозу 

Петру Петровичу, Муковозу Сергію Петровичу, Муковоз Валентині Миколаївні; 

146.  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  Шостак Тетяні Вікторівні;     

147.  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 Мельнику Володимиру 

Леонтійовичу; 

148.  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 Хмельнцькому Олегу Петровичу, 

Гончар Тамарі Петрівні та Усатенко Оксані Петрівні; 

149.  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 Кириленко Антоніні Олексіївні; 

150.  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 Гапону Юрію 

Вікторовичу та Ткаченко Ганні Михайлівні; 

151.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянці Галацан Галині 

Євгеніївні; 

152.  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 Савченко Людмилі Федотівні; 

153.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у власність громадянці Маринич Ірині Леонідівні; 

154.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам Масенко Світлані Василівні 

та Гордієнко Людмилі Яківні;  

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

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

вулиця Зінченко, 24; 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  за адресою: 
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вулиця Левка Симиренка, 18; 

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

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

вулиця Партизанська, 9, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

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

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

Грищенко Галині Борисівні; 

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

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

Войтенко Наталії Вікторівні; 

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

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

Дмитраш Людмилі Іванівні; 

161.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 

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

місцевості) громадянину Яременку Григорію Петровичу; 

162.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення технічної документації  із 

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

місцевості) громадянці Хорошій Валентині Володимирівні; 

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

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

Гончар Ользі Михайлівні; 

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

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

особі - підприємцю Ординській Валентині Миколаївні;   

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

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

особі - підприємцю Сизонюку Ігорю Олександровичу;  

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

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

Білоцерківському виробничому підприємству «Весна» українського товариства глухих; 

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

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

Білоцерківському виробничому підприємству «Весна»  українського товариства глухих 

за адресою: вулиця Северина Наливайка, 11; 

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

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

особі - підприємцю Зюкіній Галині Миколаївні та фізичній особі – підприємцю 

Паксютову Олександру Анатолійовичу; 

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

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

Приватному підприємству «ЕКО-2»; 

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

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

з обмеженою відповідальністю «Білоцерківвода»за адресою: вулиця Молодіжна, 28, 

село Глибочка, Білоцерківський район; 

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

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

з обмеженою відповідальністю «Білоцерківвода» за адресою: вулиця Ставищанська, 

130, місто Біла Церква, Білоцерківський район; 

172.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення  технічної документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості) громадянці Рзаєвій Тетяні Андріївні; 

173.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 

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

місцевості) Товариству з обмеженою відповідальністю «Продпром»; 

174.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки Приватному підприємству фірмі «ГРЕНАДА»; 

175.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський завод 

препаративних форм»; 

176.  Про затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

Приватному підприємству «БЦ Мехсервіс»; 

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

поділу земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ 

СЕРВІС»; 

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

поділу земельної ділянки Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА»; 

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

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

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

поділу земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «АЛТІУС»; 

181.  Про внесення змін в рішення міської ради від  27 травня 2021 року № 938-13-VIII «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

власність Миронюк Тетяні Павлівні»; 

182.  Про внесення змін в рішення міської ради від 27 травня 2021 року № 892-13-VIII «Про 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Петрівській 

Надії Федорівні»; 

183.  Про внесення змін в рішення міської ради від 29 квітня 2021 року № 695-12-VIII «Про 

встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Хуцураулі Тамарі 

та фізичною особою-підприємцем Хуцураулі Ніно»; 

184.  Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради від 05 січня 2021 року № 

229-07-VIII «Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Кабулою Русланом Валерійовичем»; 

185.  Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради від 29 квітня 2021 року № 

666-12-VIII «Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Лазоренко Лідією Леонідівною»; 

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

Гетьману Володимиру Миколайовичу;  

187.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТЕРРА-АРАВІЯ»;  

188.  Про припинення терміну дії договору оренди землі з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «КУПРУМ»; 

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

відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«УКРЖИТЛОІНВЕСТ»; 

190.  Про припинення терміну дії договору оренди землі з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Аргон», Приватним підприємством «Будблок» та фізичною особою-

підприємцем Зубковою Індірою Станіславівною; 

191.  Про поновлення договору оренди землі громадянці Кузьомко Раїсі Петрівни; 

192.  Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству «ВАЛОЇС» та 

фізичній особа – підприємцю Павловській Наталії Іванівні; 
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193.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Бедяну Віталію 

Олексійовичу з кадастровим номером 3210300000:06:035:0072; 

194.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Бедяну Віталію 

Олексійовичу з кадастровим номером 3210300000:06:035:0073; 

195.  Про поновлення договору оренди землі громадянину Грозі Володимиру Петровичу; 

196.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ВСВМ»; 

197.  Про поновлення договору оренди землі Підприємству з іноземними інвестиціями 

«АМІК УКРАЇНА»; 

198.  Про поновлення договору оренди землі Підприємству з іноземними інвестиціями 

«АМІК УКРАЇНА» за адресою: вулиця Київська,25-а, місто Біла Церква; 

199.  Про поновлення договору оренди землі Підприємству з іноземними інвестиціями 

«АМІК УКРАЇНА» за адресою: проспект Князя Володимира, 4 місто Біла Церква; 

200.  Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі Приватному акціонерному 

товариству «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

201.  Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі Приватному акціонерному 

товариству «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

202.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Черновій 

Оксані Миколаївні  

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

обмеженою відповідальністю «Міськбуд БЦ» 

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

підприємцю Пецуну Андрію Вікторовичу 

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

обмеженою відповідальністю «Аргон», Приватного підприємства «Будблок» та 

фізичній особі-підприємцю Голяку Олександру Івановичу; 

206.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – 

підприємцю Музиченко Ніні Степанівні; 

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

фізичній особі – підприємцю Брацлавському Анатолію Олексійовичу; 

208.  Про надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду Товариству 

з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський домобудівельний комбінат»; 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

фізичній  особі – підприємцю  Шевченко Оксані Олексіївні; 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕГИЧІВСЬКЕ», за адресою: вулиця 

Некрасова, в районі житлового будинку № 115; 

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

встановлення меж частиниземельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕГИЧІВСЬКЕ», за адресою: вулиця 

Вернадського, в районі житлового будинку № 4; 

212.  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 Росьова, 18, місто Біла Церква; 

213.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Блюм 

Наталією Володимирівною;  

214.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Кольосою 

Олександром Олександровичем; 

215.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Стамбуляком 
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Святославом Івановичем  за адресою: вулиця Гоголя, в районі будинку № 14; 

216.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Стамбуляком Святославом 

Івановичем; 

217.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Штокалом 

Артемом Петровичем; 

218.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Янчевською 

Іриною Віталіївною; 

219.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Павловською 

Наталією Іванівною;  

220.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Кузнєцовим 

Сергієм Інокентійовичем; 

221.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Маркіною 

Наталією Миколаївною; 

222.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Земляком 

Анатолієм Федоровичем; 

223.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Абрамченко 

Наталією Федорівною; 

224.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Лук’янцем 

Олександром Петровичем; 

225.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Кисілем 

Андрієм Андрійовичем; 

226.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Коротинською Іриною Григорівною; 

227.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Янішевською 

Іриною Вікторівною; 

228.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Маневичем 

Олександром Володимировичем; 

229.  Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином Штондою 

Костянтином Вікторовичем; 

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

підприємцем Черніковою Ксенією Василівною;  

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

знаходиться в користуванні громадянина Собка Олександра Станіславовичу; 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи - підприємця Литвин Олени 

Володимирівни; 

233.  Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності громадянам 

Мазуревичу Дмитру Володимировичу та Петровій Оксані Миколаївні; 

234.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ОБЕРІГ БЦ»;  

235.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ОБЕРІГ БЦ» за адресою: вулиця 

Крижанівського,3; 

236.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності фізичній особі – підприємцю  Озадовській Юлії Юріївні;  

237.  Про надання дозволу на розроблення документації ізземлеустрою щодо інвентаризації  

земель громадянці Тропотязі Зої Семенівні; 

238.  Про надання дозволу на  розроблення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель фізичній особі – підприємцю Богданцю В’ячеславу Івановичу 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 


