
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 20 вересня 2021 р.                                                                                № 2-09-14 

Про скликання пленарного засідання 

сімнадцятої 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 сімнадцятої сесії Білоцерківської міської ради 

VIII скликання 30 вересня 2021 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. Ярослава 

Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 
1.  Про інформацію начальника Білоцерківського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території 

Білоцерківської міської територіальної громади за перше півріччя 2021 р. 

2.  Про інформацію керівника Білоцерківської окружної прокуратури про стан законності, 

боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на 

території Білоцерківської міської територіальної громади за перше півріччя 2021 р. 

3.  Про внесення змін в рішення міської ради від 10 грудня 2020 р. № 11-02-VIII «Про 

утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій» 

4.  Про утворення старостинських округів 

5.  Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости в 

старостинських округах Білоцерківської міської територіальної громади 

6.  Про звернення депутатів Білоцерківської міської ради VIII скликання до Президента 

України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо недопущення 

підвищення тарифів для населення 

7.  Про затвердження граничної чисельності комунальної установи Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» з 01 

січня 2022 року 

8.  Про присвоєння комунальному закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа 

мистецтв №5 імені Сергія Томащука 

9.  Про звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій 

України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, Київської обласної державної адміністрації щодо необхідності 

запровадження Державної регульованої ціни на електричну енергію 

10.  Про внесення змін в Положення про цільовий фонд міської ради, затверджене рішенням 

міської ради від 27 квітня 2018 року № 2181-50-VІІ «Про затвердження Положення про 

цільовий фонд міської ради» (зі змінами) 

11.  Про визначення опосередкованої вартості найму (оренди) житла Білоцерківській міській 

територіальній громаді за ІІІ квартал 2021 року 

12.  Про передачу функцій замовника та надання згоди Управлінню капітального будівництва 
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Білоцерківської міської ради на проведення будівельних робіт на об’єкті: «Реконструкція 

системи теплопостачання житлового масиву «Леваневського» від Білоцерківської ТЕЦ у м. 

Біла Церква Київської області» 

13.  Про затвердження Меморандуму про співпрацю та взаємодію в сфері надання житлово-

комунальних послуг на території населених пунктів, що входять до складу Білоцерківської 

міської територіальної громади 

14.  Про реорганізацію комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Світанок 

2000» шляхом приєднання до комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міська служба замовника» 

15.  Про реорганізацію комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інспекція з 

благоустрою міста Біла Церква» шляхом приєднання до комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» 

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

регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 15 грудня 2020 

року №20-03-VIII (зі змінами) 

17.  Про затвердження Програми щодо організації громадських та інших робіт тимчасового 

характеру на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік 

18.  Про прийняття встановлених індивідуальних теплових пунктів (в т.ч. ПКТ) 

19.  Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження Статуту комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» шляхом викладення 

його у новій редакції 

20.  Про скасування рішення Білоцерківської міської ради від 25 лютого 2021 року № 332-10-

VIII 

21.  Про безоплатну передачу на баланс Департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради закінчені будівництвом об’єкти 

22.  Про затвердження Міської цільової програми щодо функціонування та подальшого 

впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква на 2022-2024 роки 

23.  Про затвердження змін до Програми розвитку земельних відносин Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24 

грудня 2020 року № 43-05-VIII 

24.  Про припинення юридичної особи - комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Трудовий архів» шляхом ліквідації 

25.  Про утворення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Білоцерківській 

міській раді та затвердження її складу 

26.  Про прогноз бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

27.  Про затвердження міської цільової Програми професійного розвитку кадрового потенціалу 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів на 2022 - 2024 роки 

28.  Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят. ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед Білоцерківською міською територіальною громадою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2022 рік 

29.  Про затвердження положення про відділ управління персоналом Білоцерківської міської 

ради шляхом викладення його в новій редакції 

30.  Про внесення змін до загальної структури і штатної чисельності апарату Білоцерківської 

міської ради та її виконавчих органів 

31.  Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування Дикому Г.А. 

32.  Про зміну виду економічної діяльності та зміну поштового індексу Білоцерківського 

опорного ліцею - гімназії №20 Білоцерківської міської ради Київської області 

33.  Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Телерадіоорганізація «Місто» на 2022-2024 роки 
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34.  Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади майна 

35.  Про затвердження об’єкта комунальної власності до приватизації шляхом продажу на 

аукціоні 

36.  Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади із спільної комунальної власності територіальних громад 

Білоцерківського району Київської області майна 

37.  Про передачу до складу об’єкта концесії майна, а саме: зовнішні водопровідні мережі та 

мережі водовідведення багатоквартирних житлових будинків, які розташовані в місті Білій 

Церкві Київської області та області та додаткової угоди про внесення змін до концесійного 

договору від 25 березня 2013 року 

38.  Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо інвентаризації земель  

комунальної власності Територіальній громаді м.Біла Церква в особі Білоцерківської 

міської ради, а саме  частини території м.Біла Церква, обмеженої бульваром 

Олександрійським, вулицею В’ячеслава Чорновола, присадибною житловою забудовою по 

вулиці Дачній та земельною ділянкою  з кадастровим номером 3210300000:03:024:0040 в 

межах м.Біла Церква Київської області 

39.  Про припинення дії договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Альянс Г» 

40.  Про припинення дії договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВОБЛПРЕСА»  площею 0,0029 га 

41.  Про припинення дії договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВОБЛПРЕСА» площею 0,0018 га 

42.  Про припинення дії договору оренди землі з Товариством з обмеженою відповідальністю 

«БІЛИЙ СЕРВІС» 

43.  Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою-підприємцем Цисарським 

Володимиром Дмитровичем від 15 квітня 2014 року №60 

44.  Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою-підприємцем Цисарським 

Володимиром Дмитровичем 

45.  Про надання дозволу на розроблення проекту Землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хівричу Олександру Івановичу 

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

ділянки у власність громадянину Каплі Костянтину Володимировичу 

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

ділянки у власність громадянці Сергієнко Марині Володимирівні 

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

ділянки комунальної власності в оренду громадянці Петрівській Надії Петрівні 

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

ділянки у власність громадянці Кучеренко Кірі Миколаївні 

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

ділянки в оренду громадянці Кучеренко Кірі Миколаївні 

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

ділянки у власність громадянину Ярмолюку Володимиру Романовичу 

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

ділянки у власність громадянці Корбут Людмилі Анатоліївні 

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

ділянки у власність громадянину Станкевичу Костянтину Олексійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Гребеніченко Людмилі Іванівні 
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55.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Песляку Сергію Миколайовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Лиценку Ігору Федоровичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Рибалкіну Дмитру Ігоровичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Новікову Руслану Олександровичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Голубу Євгенію Євгенійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Петрашенку Данилу Сергійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Дяченку Володимиру Миколайовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Степенку Анатолію Вікторовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Похилому Віктору Івановичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Панченко Ірині Анатоліївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Карнаух Оксані Олегівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Котляровій Наталії Іванівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Гапоненку Анатолію Петровичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Гіді Миколі Дмитровичу 

69.  Про розгляд заяви надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Романенку Руслану Леонідовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Романенко Марині Валеріївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Гаркавому Сергію Івановичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Головій Ірині Миколаївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Даценко Людмилі Іванівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Головію Володимиру 

Костянтиновичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Даценку Миколі Андрійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Хімичу Ігору Івановичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Непочесному Володимиру 

Георгійовичу 

78.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність громадянці Мандрик Марії Василівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Поліщуку Ігору Васильовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Мануйлову Івану Сергійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Васильєву Петру Олеговичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Фурман Нелі Василівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Кандибі Світлані Павлівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Гнєдіч Валентині Іванівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кашубі Олександру Михайловичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Нечипоруку Ігору Михайлович 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Дмітрієвій Вірі Анатоліївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Пахольчук Яні Миколаївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Бобраніцькій Юлії Олексіївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Журавлю Миколі Михайловичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Ставнійчук Ірині Вікторівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Петраш Марії Василівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Ріпській Ларисі Олексіївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Курочці Валерію Петровичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Гаврилюк Людмилі Федорівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Пітушенко Крістіні Віталіївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Бобровій Олені Миколаївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Козир Наталії Григорівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Лавренюк Ірині Анатоліївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Кудіній Ларисі Іванівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Людвіченку Андрію Миколайовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Гарібян Тетяні Павлівні 
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103.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Федотовій Оксані Павлівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Пилипенко Ганні Олегівні 

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

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

Луценко Нелі Володимирівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Ліпунову Юрію Володимировичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Баб’як Катерині Вікторівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Баб’як Катерині Вікторівні  з цільовим 

призначенням 01.05 Для індивідуального садівництва 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Марченку Андрію Вікторовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Савьоловій Галині Василівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Воронову Борису Васильовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці  Вороновій Людмилі Олексіївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину  Терещенку Станіславу 

Валентиновичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Акімову Руслану Івановичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Луговому Сергію Валентиновичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину  Троньку Вадиму Леонідовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Ніколенко Тетяні Петрівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці  Осіповій Тетяні Миколаївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Кальченко Людмилі Олегівні 

120.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Степурі Андрію 

Миколайовичу 

121.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Качану Роману 

Володимировичу 

122.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та передачу 

земельної ділянки у власність громадянину Ювженку Ігору Івановичу 

123.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Будовій Світлані 

Михайлівні 

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

Феліксовичу 

125.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Шаповаловій Ніні 

Феліксівні 

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

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Піщуліну Михайлу 

Юрійовичу 

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

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Мельниченку Ігору 

Анатолійовичу 

128.  Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та передачу  

земельної ділянки комунальної власності в оренду Вищому навчальному закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

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

ділянки та передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду Акціонерному 

товариству «Городище –Пустоварівський цукровий завод»  площею 0,3205 га 

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

ділянки та передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду Акціонерному 

товариству «Городище –Пустоварівський цукровий завод» 

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

Приватному акціонерному товариству «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ » за адресою: вулиця Карбишева, 8, місто Біла Церква 

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Пивкофф» 

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

відведення земельної ділянки  комунальної власності, цільове призначення якої змінюється  

громадянину Савіцькому Дмитру Анатолійовичу 

134.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Беркуту Петру Григоровичу 

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

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Осауленко 

Катерині Захарівні 

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

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

вулиця Левка Симиренка, 46, місто Біла Церква 

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

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

вулиця Професора Андрія Голуба, 81 

138.  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 Корабельнікову  Володимиру Григоровичу 

139.  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 Корж Тетяні Павлівні 

140.  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 Кемському Олегу Вікторовичу та Малині Сергію 
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Володимировичу 

141.  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 Усенко Надії Вікторівні та Пахомовій Тетяні Володимирівні 

142.  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 Літвінській Ніні Анатоліївні 

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 громадянам Шушківському Ігору Олександровичу 

та Шушковській Лідії Василівні 

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 Бондаренку Антолію Михайловичу 

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

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки за адресою: вулиця Заводська, 5/74, село 

Шкарівка, Білоцерківський район 

146.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» 

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

громадянці Бубновій Олені Леонідівні 

148.  Про поновлення дії договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«КУПЕЧЕСКІЯ РЯДИ» 

149.  Про поновлення дії договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«АГРОРЕМТЕХНІКА» 

150.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Масюку 

Сергію Миколайовичу 

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

підприємцю Курінній Наталії Миколаївні 

152.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» 

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

підприємцю Кухару Володимиру Миколайовичу 

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

підприємцю Музиченко Ніні Степанівні 

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

Приватному акціонерному товариству «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: вулиця Карбишева, 65, місто Біла Церква 

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

Приватному акціонерному товариству «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вулиця Леваневського, 18в, місто Біла Церква 

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

Приватному акціонерному товариству «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вулиця Леся Курбаса, 5а, місто Біла Церква 

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

Приватному акціонерному товариству «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: вулиця Карбишева, 8, місто Біла Церква 

159.  Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки  у власність громадянці Смолковій Надії 

Петрівні 
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160.  Про розгляд заяви про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «ПТУ» 

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

Цесарським Станіславом Володимировичем і фізичною особою-підприємцем Цисарським 

Дмитром Володимировичем 

162.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Цесарським 

Станіславом Володимировичем і фізичною особою підприємцем Цисарським Дмитром 

Володимировичем 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 


