
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 19 серпня 2021 р.                                                                                № 2-09-12 

 

Про скликання пленарного засідання 

шістнадцятої сесії Білоцерківської  

міської ради VIII скликання 

 

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

місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Скликати пленарне засідання шістнадцятої сесії Білоцерківської міської ради 

VIII скликання 02 вересня 2021 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. Ярослава 

Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

1.  Про звернення депутатів Білоцерківської міської ради до Верховної Ради України 

щодо підтримки приватизації державних та комунальних підприємств, які не мають 

стратегічного значення 

2.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 

року № З050-60-VII «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2019-2023 роки» 

3.  Про затвердження цільової програми забезпечення діяльності та розвитку 

відділення невідкладної медичної допомоги Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» на 2022-2024 роки 

4.  Про затвердження цільової програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1» та Комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» на 2022 рік 

5.  Про затвердження цільової програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» на 2022-2024 роки 

6.  Про затвердження цільової програми безоплатного, пільгового відпуску лікарських 

засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Білоцерківської 

міської територіальної громади та за певними категоріями захворювань на 2022-

2024 роки 

7.  Про затвердження цільової програми щодо проведення огляду водіїв транспортних 

засобів та інших осіб на стан алкогольного сп’яніння та оформлення результатів 

такого огляду на 2022-2024 роки 

8.  Про затвердження цільової програми матеріально-технічного забезпечення 

комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2022-2024 

роки 

9.  Про затвердження цільової програми профілактики стоматологічних захворювань 
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дитячого населення Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки 

10.  Про визначення контингенту учнів комунальних закладів Білоцерківської міської 

ради - мистецьких шкіл на 2021/2022 навчальний рік 

11.  Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово - комунального 

господарства Білоцерківської міської ради на баланс управління культури і туризму 

Білоцерківської міської ради основних засобів 

12.  Про списання з балансу департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради, комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Світанок 2000» та комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Комунальник» багатоквартирних будинків 

13.  Про внесення змін до додатку рішення міської ради від 24 червня 2021 року № 

1025-14-VІІІ «Про визначення виконавця послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових 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», шляхом 

викладення його в новій редакції 

14.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30 серпня 2018 року 2543-55-VІІ 

"Про затвердження Білоцерківської міської цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

друге півріччя 2018-2022 роки" 

15.  Про передачу департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» закінчених будівництвом 

об'єктів 

16.  Про внесення змін до додатку 1 рішення Білоцерківської міської ради від 28 

листопада 2019 року № 4649-84-VII «Про затвердження складу постійно діючої 

комісії  для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) 

централізованого опалення (теплопостачання), постачання гарячої води та Порядку 

відключення  (відокремлення) споживачів від систем централізованого опалення та 

постачання гарячої води» шляхом викладення його в новій редакції 

17.  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» 

18.  Про списання з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міська служба замовника» багатоквартирних будинків (гуртожитків) 

19.  Про затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» шляхом викладення його у новій редакції 

20.  Про внесення змін до Комплексної цільової програми «Розумна громада» на 2021-

2023 роки затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 

року № 69-05-VIII «Про затвердження Комплексної цільової програми «Розумна 

громада» на 2021-2023 роки» 

21.  Про впровадження системи фіксації адміністративних правопорушень в 

автоматичному режимі 

22.  Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

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

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік» 

24.  Про затвердження плану діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік в новій редакції 
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25.  Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 25 червня 2020 року № 

5504-98-VII «Про затвердження списку присяжних» шляхом викладення його в 

новій редакції 

26.  Про створення комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської 

ради «Центр надання допомоги та організації масових заходів» 

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

Шкарівського опорного ліцею-гімназії Білоцерківської міської ради Київської 

області шляхом викладення його в новій редакції 

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

Терезинської гімназії-початкової школи Білоцерківської міської ради Київської 

області шляхом викладення його в новій редакції 

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

Дроздівської гімназії-початкової школи Білоцерківської міської ради Київської 

області шляхом викладення його в новій редакції 

30.  Про зміну виду економічної діяльності Білоцерківської гімназії - початкової школи 

№ 13 Білоцерківської міської ради Київської області 

31.  Про зміну виду економічної діяльності Білоцерківської гімназії - початкової школи 

№ 15 Білоцерківської міської ради Київської області 

32.  Про закріплення комунального майна на праві господарського відання за 

комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківський 

міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка» 

33.  Про безоплатну передачу з балансу комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1» на баланс 

комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №3», комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2», комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» майна 

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

внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року 

35.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 29 квітня 2021 року 

№ 574-12-VIII «Про погодження інвестиційної програми товариства з обмеженою 

відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2021 рік» 

36.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 02 червня 2006 року 

№ 49 «Про надання повноважень єдиного орендодавця» (зі змінами) 

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

№ 53-05-VIII «Про використання орендної плати за суборенду об’єктів міської 

комунальної власності у 2021 році» (зі змінами) 

38.  Про скасування аукціонів зі зниженням стартової ціни та призначення аукціонів з 

продажу об’єктів приватизації 

39.  Про дострокове розірвання договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Камінним Петром Петровичем та 

скасування рішення міської ради 

40.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради  «АГЕНЦІЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БІЛОЇ ЦЕРКВА» 

41.  Про припинення дії договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю науково-виробничому підприємству «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» 

кадастровий номер 32103600000:04:004:0084 

42.  Про припинення дії договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю науково-виробничому підприємству «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» 

кадастровий номер 32103600000:04:004:0021 
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43.  Про припинення дії договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю науково-виробничому підприємству «БІЛОЦЕРКІВМАЗ», 

кадастровий номер 32103600000:04:004:0080 

44.  Про припинення дії договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Капітоненку Павлу Володимировичу 

45.  Про припинення дії договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Семак 

Наталії Володимирівні 

46.  Про припинення дії договору оренди землі громадянину Бордюгу Андрію 

Олександровичу 

47.  Про припинення дії договору оренди землі фізичній особі – підприємцю  Дуліну 

Михайлу Олександровичу 

48.  Про припинення дії договору оренди землі з громадянкою Олійник Оксаною 

Леонідівною 

49.  Про розгляд заяви про припинення дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту з громадянином Науменком Станіславом Григоровичем 

50.  Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з 

фізичною особою – підприємцем  Савчук Надією Михайлівною 

51.  Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з 

фізичною особою – підприємцем Пелюховським Віталієм Михайловичем 

52.  Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з 

громадянином  Стукановим Владиславом Борисовичем 

53.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Літінській Таїсії Борисівні 

54.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Титаренко Наталії Василівні 

55.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Сичу Дмитру Ігоровичу 

56.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Киришуну Сергію Володимировичу 

57.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Соловйовій Лілії Олександрівни 

58.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Клопенко Галині Федорівні 

59.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустроющодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ярмолі Тетяні Гаврилівні 

60.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ярош Людмилі Миколаївні 

61.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Дяденку Юрію Володимировичу 

62.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ососковій Клавдії Іванівні 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Клопенко Галині Федорівні за адресою: 

вулиця Кільцева, 17, село Скребиші, Білоцерківський район 

64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Олійник Людмилі Олександрівні 

65.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Костенко Ніні Миколаївні та  громадянці  

Гарькавій Зінаїді Миколаївні 

66.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Голику Володимиру Петровичуза 

адресою: вулиця Центральна, 48, село Глушки, Білоцерківський район 
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67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Шульзі Сергію Миколайовичу 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Грабовському Сергію Валерійовичу 

69.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Виштаку Валентину Віталійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Проценко Ніні Петрівні 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Материкіній Тетяні Володимирівні 

72.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Вахновській  Наталії Григорівні 

73.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Вахновському Геннадію 

Владиславовичу 

74.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Штиці Валентину Васильовичу 

75.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Штиці Олексію Валентиновичу 

76.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Косарєвій Надії Альбінівні 

77.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Петрик Тетяні Олександрівні 

78.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Адамчик Аліні Олександрівні 

79.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Москаленку Ігорю Анатолійович 

80.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Глобенку Олександру Валентиновичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Мартиненку Василю 

Миколайовичу  орієнтовною площею 1,9641 га 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Танчику Володимиру 

Сергійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Гавриленку Івану 

Вячеславовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Тіхонову Віталію 

Вікторовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Баніту Богдану Олеговичу з 

цільовим призначенням 07.03 Для індивідуального дачного будівництва 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Баніту Богдану Олеговичу  з 

цільовим ризначенням 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Мартиненку Василю 

Миколайовичу  орієнтовною площею 0,6129 га 

88.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність громадянину Грамотному Валерію 

Івановичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Митнику Василю 

Олексійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Штонді Віктору 

Максимовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Артеменку Артему 

Леонідовичу 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Погосову Михайлу Сергійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Маркушенко Вері Аркадіївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Юренку Віктору Юрійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Заваліній Оксані 

Володимирівні за адресою: вулиця Садова, село Глушки, Білоцерківський район 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Мальцевій Людмилі Юріївні 

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

відведення земельної ділянкиу власність громадянину Яровому  Олександру 

Анатолійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Джимі Денису Сергійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Савичу Сергію 

Володимировичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Безкоровайній Галині 

Віталіївні 

101.  Про розгляд 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 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Григоренку Валерію 

Володимировичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину  Тронько Вадиму 

Леонідовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Гриненко Людмилі Федорівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Дишлюк Валентині 

Анатоліївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Ковальчук Тетяні Петрівні 

107.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність громадянці Крутаковій Галині Павлівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Тарасенко Наталії Зіновіївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину  Москаленку Павлу 

Власовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Олійнику Дмитру 

Олександровичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Піщалю Олегу Францовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Артеменко Валентині Петрівні  

за адресою: в районі вулиці Сквирське шосе, місто Біла Церква, Білоцерківський 

район 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Токару Володимиру 

Борисовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Зайцеву Геннадію 

Вікторовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Засадюк Оксані Іванівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Бреус Ользі Валентинівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Бреус Ангеліні Олегівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бреусу Володимиру 

Євгенійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бреусу Євгенію Васильовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бреусу Костянтину 

Миколайовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Проніну Вадиму 

Анатолійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бащенку Олександру 

Івановичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Євстігнєєву Михайлу 

Миколайовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Чічуліну Євгену Євгеновичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Зайцевій Олені Євгеніївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Леліковій Альоні 

Володимирівні 

127.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність громадянину Кардашу Василю 

Миколайовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кардашу Роману 

Васильовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Кардаш Наталії Леонідівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Вітряк Марині Василівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Вітряку Євгенію 

Миколайовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Кизило Вікторії Олегівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Гайдученку Руслану 

Вікторовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Штиці Інні Олександрівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Штиці Анні Русланівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Стецюк Людмилі Іванівні 

137.  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 

138.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Мимренко Галині Федорівні 

139.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Янковській Валентині Миколаївні 

140.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Голику 

Віталію Володимировичу 

141.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Штиці 

Ользі Василівні 

142.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Тромсі 

Ірині Сергіївні 

143.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Ващенко Ніні Іванівні за 

адресою: село Глушки, Білоцерківський район 

144.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Вознесенському Ігорю Васильовичу 

145.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Литвин Антоніні Павлівні за 

адресою: вулиця Надрічна, 19, село Дрозди, Білоцерківський район 

146.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Богонос 
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Олені Анатоліївні 

147.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Волошиній Наталії Петрівні 

148.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Саміляку Івану Івановичу 

149.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Лук’янець Світлані Миколаївні 

150.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Гамрецькій Тетяні Віталіївні 

151.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Гресько 

Любові Анатоліївні 

152.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Руденку Андрію Володимировичу 

153.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Примаку Івану Дмитровичу 

154.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину 

Бобраніцькому Валерію Антоновичу 

155.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину 

Мельниченко Володимиру Анатолійовичу 

156.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Коломієць 

Олені Іванівні 

157.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Карасю 

Володимиру Івановичу 

158.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Соболь 

Тетяні Петрівніза адресою: провулок Поштовий, село Глушки, Білоцерківський 

район 

159.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Білобров 

Валентині Яківні за адресою: вулиця Дружби, село Томилівка, Білоцерківський 

район 

160.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Кацалап 

Світлані Миколаївні за адресою: вулиця Новоселів, 106, село Томилівка, 

Білоцерківський район 

161.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину 

Максименку Сергію Володимировичу за адресою: вулиця Новоселів, 104 село 

Томилівка, Білоцерківський район 

162.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Радченко 

Інні Михайлівні 

163.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Шабатин 

Марині Вікторівні 

164.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Богдановій 

Галині Юріївніза адресою: вулиця Весняна, 5, село Шкарівка, Білоцерківський 

район 

165.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Тимчук 

Антоніні Петрівні 

166.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Лахман 

Олені Сергіївні за адресою: вулиця Січнева, село Глушки, Білоцерківський район 

167.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину 

Ординському Юрію Вікторовичу 

168.  Про розгляд заяви затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Коломійцю Роману 

Анатолійовичу 

169.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСТАР» 

170.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству 

«СПОЛІ-БУД КОМПАНІ» 

171.  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 Храпачанська, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

172.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: село Скребиші, Білоцерківський район 

173.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: село Пилипча, Білоцерківський район 

174.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: село Шкарівка, Білоцерківський район 

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

відведення земельної ділянки в оренду громадянці Дениско Світлані Степанівні 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – 

підприємцю Лентюгову Андрію Вячеславовичу орієнтовною площею 0,1477 га 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – 

підприємцю Лентюгову Андрію Вячеславовичу орієнтовною площею 0,0138 га 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі-

підприємцю Савочці Ірині Ігорівні 
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179.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду   Обслуговуючому 

кооперативу «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ ВЕГА-2021» 

180.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту Землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ«ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 

181.  Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

акціонерному товариству «ДТЕК Київській Регіональні Електромережі» 

182.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КУПРУМ» 

183.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«РОСИЧ ПРИВАТ» 

184.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Тимошенко 

Надії Миколаївні 

185.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Руденку 

Олександру Петровичу 

186.  Про поновлення договору оренди землі  фізичній особі – підприємцю Котелянцю 

Олександру Анатолійовичу 

187.  Про поновлення договору оренди землі Київській обласній (регіональній) торгово-

промисловій палаті 

188.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

виробничо-комерційному підприємству «АРАБІКА» 

189.  Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «ІНТЕРАГРОСЕРВІС» 

190.  Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі  фізичній особі – 

підприємцю Литвин Наталії Василівні 

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

підприємцю Волошиній Наталії Михайлівні 

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

підприємцю Дуліну Олександру Михайловичу 

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

підприємцю Кисілю Олександру Миколайовичу та фізичній особі – підприємцю 

Кареті Наталії Анатоліївні 

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

підприємцю Петріченко Аліні Станіславівні 

195.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНІЙ 

НАУКОВО – БУДІВЕЛЬНІЙ ФІРМІ «НАГРЕС» 

196.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянам Шавук 

Олені Іванівні та Коляновській Людмилі Миколаївні 

197.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «СПОЛІ-БУД КОМПАНІ»  кадастровий номер: 

3210300000:04:004:0084 

198.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «СПОЛІ-БУД КОМПАНІ»  кадастровий номер: 

3210300000:04:004:0021 

199.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «СПОЛІ-БУД КОМПАНІ»  кадастровий номер: 

3210300000:04:004:0080 

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

підприємцю Семченко Надії Федорівні 
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201.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі - 

підприємцю Старущенку Олександру Олександровичу    площею 0,0088 га 

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

підприємцю Старущенку Олександру Олександровичу    площею 0,0279 га 

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

підприємцю Старущенку Олександру Олександровичу площею 0,2832 га 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛСТОН» 

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

обмеженою відповідальністю «ІТО-ПРОДАКШН» 

206.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність 

громадянці  Волинець Яні Олександрівні 

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

фізичній особі – підприємцю Гармашу Володимиру Михайловичу 

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

Приватному акціонерному товариству «Епос» 

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

фізичній особі – підприємцю Ярошенку Андрію Васильовичу 

210.  Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки у власність громадянину  Скорбі 

Вадиму Вікторовичу 

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

поділу земельної ділянки комунальної власності за адресою: проспект Князя 

Володимира,2, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «Ставищанська, 128» 

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «ГОГОЛЯ 16» 

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Комунальному 

некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» 

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

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

громадянці Роман Олені Олексіївні кадастровий номер: 3210300000:03:024:0078 

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

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

громадянці Роман Олені Олексіївні кадастровий номер: 3210300000:03:024:0074 

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

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

особі - підприємцю Хільку Владиславу Олександровичу 

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

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

громадянці Бєлявській Наталії Олександрівні 

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

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

адресою: вулиця Надрічна, 30 

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

поділу земельної ділянки за адресою: вулиця Івана Кожедуба, 14, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

221.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 
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землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) фізичній особі - підприємцю Нестеренку Віталію Євгеновичу 

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

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

місцевості) фізичній особі - підприємцю Дащенку Сергію Михайловичу 

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

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

місцевості) громадянину Бордюгу Олександру Андрійовичу 

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

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

місцевості)  за адресою: вулиця Миколи Лозовика,15 

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

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

місцевості)  громадянці Поляковій Марії Олегівні 

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

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

Приватному підприємству «БІЛОЦЕРКІВАГРОПРОЕКТ» 

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

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

громадянці Овчаренко Катерині Миколаївні 

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

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

місцевості) фізичній особі - підприємцю Джану Мохаммаду 

229.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у власність   громадянину Пільченку Володимиру Петровичу 

230.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодовстановлення 

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

ділянки комунальної власності  у власність громадянці Найді Олені Миколаївні 

231.  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 Пугачу Георгію 

Михайловичу 

232.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Штонді Катерині Василівні 

233.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Михайлику 

Олегу Вікторовичу та фізичній особі – підприємцю Семченко Надії Федорівні 

234.  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 

235.  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 

236.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у власність громадянці Міськовій Оксані Степанівні за адресою: вулиця 

Надрічна, 13, село Глушки, Білоцерківський район 

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

ділянки комунальної власності  у власність громадянці Романовій Валентині 

Семенівні 

238.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у власність громадянці Дабіжі Світлані Леонідівні 

239.  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 Пілінському Олегу 

Анатолійовичу 

240.  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 Корнієнко 

Наталії Едуардівні 

241.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки у власність громадянці Ткаченко Камілі Вікторівні 

242.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянам 

Кондрашовій Олені Федорівні, Кондрашовій Олені Ігорівні, Паламожних Андрію 

Павловичу 

243.  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 Тимчук Антоніні Петрівні 

244.  Про розгляд заяви 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 Ноженко 

Олені Леонідівніза адресою: вулиця Центральна, 33, село Глушки, Білоцерківський 

район 

245.  Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу земельної ділянки комунальної власності  в оренду Гаражно-будівельному 

кооперативу «ПІЩАНИЙ» 

246.  Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну 

часткову власність громадянам Малєнковій Світлані Олександрівні та Тупотіній 

Галині Іванівні 

247.  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 

248.  Про розгляд заяви 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 

Прокоп’євій Людмилі Іванівні 

249.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Семак 

Наталією Володимирівною 

250.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Синєок 

Тетяною Андріївною 

251.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Корбутом 

Віталієм Казіміровичем 

252.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 
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Джаббаровим Азадом Гадай огли  площею 0,0117 га 

253.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Рябухою 

Євгенією Анатоліївною 

254.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Джаббаровим Азадом Гадай огли  площею 0,0121 га 

255.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Демідовою Оленою Михайлівною 

256.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Черніковою Ксенією Василівною 

257.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Судоргіним Сергієм Олександровичем 

258.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ластовецькою Дар’єю Сергіївною, кадастровий номер: 3210300000:07:015:0052 

259.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ластовецькою Дар’єю Сергіївною, кадастровий номер: 3210300000:07:015:0051 

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

підприємцем Шацькою Людмилою Павлівною 

261.  Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Ничаюком Володимиром Володимировичем 

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

підприємцем Лентюговим Андрієм Вячеславовичем 

263.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Пушковим Сергієм Володимировичем 

264.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Коломійцем Борисом Федоровичем 

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

підприємцем Щасливим Сергієм Володимировичем 

266.  Про розгляд заяви про встановлення постійного земельного сервітуту з 

громадянином Антоненком Костянтином Григоровичем 

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

підприємцем Держевицькою Вікторією Миколаївною 

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

підприємцем Шукшиною Іриною Юріївною 

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

підприємцем Цапенко Наталією Петрівною 

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

підприємцем Клочковим Дмитром Володимировичем 

271.  Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Ільченком Євгенієм Миколайовичем 

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

поділу земельної ділянки по вулиці Андрея Шептицького, 2, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

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

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки за адресою: бульвар 

Олександрійський, 25 місто Біла Церква, Білоцерківський район 

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

землеустрою щодо поділу земельної ділянки Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Райсільгосптехніка» 

275.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки громадянам Андреєвій Наталії Геннадіївні та Андреєвій Валентині 

Лук’янівні 

276.  Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
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поділу земельної ділянки та передачу земельних ділянок комунальної власності в 

оренду фізичній особі-підприємцю Похитайлу Валерію Павловичу та Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Білоцерківський автобусний парк» 

277.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється громадянину Чередніченку 

В’ячеславу Вікторовичу 

278.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності,  цільове призначення якої змінюється громадянину Морозу 

Олегу Віталійовичу 

279.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину 

Пономаренку Анатолію Петровичу 

280.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Аргату 

Євгену Борисовичу 

281.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної 

ділянки у власність громадянці Гаврилюк Олені Миколаївні 

282.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Кучеруку 

Олександру Леонідовичу 

283.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянину Шандрі Віталію Вікторовичу 

284.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянці Трофимчук Тетяні Федорівні 

285.  Про  розгляд заяви про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної 

власності, яка знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРНАФТА» за адресою: вулиця Сквирське шосе, 1 

286.  Про  розгляд заяви про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної 

власності, яка знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРНАФТА» за адресою: вулиця Сухоярська, 11 

287.  Про розгляд заяви про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної 

власності, яка знаходиться в користуванні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КЛАРК-РОСЬ» 

288.  Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель фізичній особі – підприємцю Марущаку Роману 

Миколайовичу 

289.  Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель фізичній особі – підприємцю Марущаку Роману 

Миколайовичу за адресою: вулиця Турчанінова 

290.  Про надання згоди Приватному акціонерному товариству «КАТП-1028» на 

передачу  орендованої земельної ділянки в суборенду 

291.  Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну 

часткову власність громадянці  Куцій Олені Миколаївні 

292.  Про виконання рішення Господарського суду Київської області від 02 квітня 2019 

року у справі №911/2506/18, яким зобов’язано Білоцерківську міську раду Київської 

області прийняти рішення про продаж Фізичній особі – підприємцю Грибу Ігорю 

Володимировичу земельної ділянки площею 0,1535 га, яка знаходиться за адресою: 

м. Біла Церква, вул. Польова, 84 та має кадастровий номер 3210300000:06:033:0033 

за визначеною ціною в сумі 411380,00 грн. 
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293.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Васюку 

Роману Вікторовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Скринській Анні 

Анатоліївні 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 


