
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 18 січня 2021 р.                                                                                № 2-09-01 

 

Про скликання пленарного засідання 

восьмої сесії Білоцерківської  

міської ради VIII скликання 

 

Відповідно до ч. 4, 5 ст. 46 та ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Скликати пленарне засідання восьмої сесії Білоцерківської міської ради VIII 

скликання 28 січня 2021 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. Ярослава Мудрого, 

15) з проєктом порядку денного: 

 

1.  Про план роботи Білоцерківської міської ради VIII скликання на 2021 рік 

2.  Про звіт міського голови "Про здійснення державної регуляторної політики 

Білоцерківською міською радою та виконавчим комітетом в 2020 році" 

3.  Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

Білоцерківської міської ради та опису посвідчення помічника-консультанта 

депутата Білоцерківської міської ради 

4.  Про затвердження Програми використання коштів, передбачених в бюджеті 

Білоцерківської міської територіальної громади на забезпечення діяльності 

депутатів міської ради на 2021-2023 роки 

5.  Про визначення замовника з будівництва (реконструкції, капітального ремонту) 

об'єктів комунальної власності 

6.  Про внесення змін до Програми розвитку електротранспорту міста Білої Церкви на 

2021-2025 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 15 травня 

2020 року № 5239-96-VII 

7.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 15 травня 2020 

року №5238-96-VII «Про затвердження Програми розвитку автомобільного 

транспорту міста Білої Церкви на 2021-2025 роки» 

8.  Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки 

9.  Про визначення переліку видів робіт та об’єктів, на яких порушники повинні 

виконувати оплачувані суспільно корисні роботи на території Білоцерківської 

міської територіальної громади в 2021-2023 році 

10.  Про визначення переліку видів робіт та об’єктів для відбування засудженими 

кримінального покарання у виді громадських робіт та порушниками, на яких 

накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт в 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки 
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11.  Про затвердження положень про структурні підрозділи міської ради та її 

виконавчого комітету в новій редакції 

12.  Про затвердження комплексної програми Білоцерківської міської ради з 

організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу 

за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної 

дільниці громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021 рік 

13.  Про звернення до Підприємства об’єднання громадян Білоцерківське учбово-

виробниче підприємство Українського товариства сліпих та до Громадської 

організації «Всеукраїнська організація інвалідів» Українське товариство сліпих» 

щодо безоплатної передачі до комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади житлового будинку-гуртожитку за адресою: вул. 

Інтендантська, 8а, м. Біла Церква, Київської області 

14.  Про безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади від фізичної особи Підпалого С.М. зовнішньої 

водопровідної мережі, що прокладена до нежитлової будівлі літ. «В» прим.2 по 

вул. Таращанська, 155а  в місті Білій Церкві Київської області 

15.  Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради житлово-експлуатаційної контори № 6  на баланс комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради  «Аптека № 1» нерухомого майна, що 

знаходиться за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Ярослава 

Мудрого,  будинок 64/2 

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

Рзаєвій Тетяні Андріївні 

17.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Приватному акціонерному 

товариству «ХІМЧИСТКА» 

18.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі-підприємцю 

Слободянюк Аллі Іванівні 

19.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Лимар Олені Анатоліївні 

20.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки управлінню комунальної власності та концесії  Білоцерківської 

міської ради за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 13 

21.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки управлінню комунальної власності та концесії  Білоцерківської 

міської ради за адресою: площа Соборна, 4 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній 

особі-підприємцю Тищенку Григорію Івановичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Ярмоленко Ірині 

Григорівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Косарєвій Надії 

Альбінівні 
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25.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Комарніцькій Ірині 

Олексіївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Троцько Любові 

Володимирівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Сокирку Юрію 

Валерійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам Круць Лідії 

Степанівні, Ліпченко Любові Степанівні, Костенко Галині Степанівні 

29.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустроютщодо відведення земельної ділянки у власність громадянину 

Калініченку Віталію Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Лавренюк Анні 

Миколаївні 

31.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Шеремету Василю Федоровичу 

32.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Гейлу 

Василю Ігоровичу 

33.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну сумісну 

власністьгромадянам Новосельській Світлані Іванівні та Денисенко Галині 

Костянтинівні 

34.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Пантюшенку Богдану Валерійовичу 

35.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Терещенковій Любові Миколаївні 

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

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

громадянину Левченку Олегу Максимовичу 

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

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

адресою: вулиця Комендантська, 5 

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

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

адресою: провулок Водопійний другий, 6 
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39.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянці Степановій Надії Володимирівні 

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

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАФТА» за адресою: вулиця 

Сухоярська,11 

41.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із 

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

місцевості) фізичній особі-підприємцю Пахно Олені Володимирівні 

42.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із 

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

місцевості) фізичній особі-підприємцю Дяконцю Геннадію Вікторовичу 

43.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із 

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

місцевості) фізичній особі-підприємцю Тимошенко Жанні Валентинівні 

44.  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 Іваніцькому 

Олександру Семеновичу 

45.  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 Сологуб Ніні 

Дмитрівні 

46.  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 Цалюку Євгену 

Володимировичу 

47.  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 

Колядюку Петру Андрійовичу та Хоменку Сергію Олексійовичу 

48.  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 Гамалій Ірині 

Петрівні 

49.  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 Троцькому 

Миколі Петровичу 
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50.  Про розгляд заяви щодо 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 Семченко Надії Федорівні, фізичній особі – підприємцю Михайлику 

Олегу Вікторовичу 

51.  Про розгляд заяви щодо затвердження технічної документації із землеустрою 

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

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Медвідю Івану Михайловичу 

52.  Про розгляд заяви щодо затвердження технічної документації із землеустрою 

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

та передачі земельної ділянки комунальної власності у  спільну часткову власність 

громадянам Кичку Руслану Анатолійовичу 13/50  частки земельної ділянки, Кичко 

Людмилі Анатоліївні 6/25 частки  земельної ділянки, Очеретяному Олександру 

Анатолійовичу 5/10 частки  земельної ділянки 

53.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Осадчій 

Олені Миколаївні 

54.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Гриненку 

Артему Сергійовичу 

55.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Васюку 

Роману Вікторовичу 

56.  Про поновлення договору оренди землі Акціонерному товариству «КОНЦЕРН 

ГАЛНАФТОГАЗ» 

57.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Ляльку 

Костянтину Олександровичу 

58.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Новіцькому 

Ігорю Едуардовичу 

59.  Про поновлення договору оренди землі Фізичній особі-підприємцю Баляліну 

Олександру Юрійовичу 

60.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Рзаєвій Тетяні Андріївні 

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

підприємцю Коваленко Тамарі Петрівні 

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

підприємцю Максимовій Ларисі Марківні 

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

підприємцю Корсуну Юрію Володимировичу 

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

підприємцю Максимовій Ларисі Марківні, Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ЦАРИНА» 

65.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності в 

оренду Приватному підприємству «ІННА» 

66.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Капроненком Олександром Дмитровичем 
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67.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Андреєвим Віталієм Олександровичем 

68.  Про встановлення земельного сервітуту фізичній особі-підприємцю Куленку 

Леоніду Петровичу 

69.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Богданцем В’ячеславом Івановичем 

70.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Ященко 

Жанною Олексіївною 

71.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Мокрієнко Юлією Миколаївною 

72.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Брауном 

Миколою Вікторовичем 

73.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Радченко Іриною Сергіївною 

74.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Тимошик Галиною Павлівною 

75.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Чорноус Надією 

Антонівною 

76.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Гой 

Ніною Петрівною 

77.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Діденком Дмитром Ігоровичем 

78.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» 

79.  Про встановлення земельного сервітуту з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «М.С.Л.» за адресою: вулиця Привокзальна, позиція №10 

80.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – 

підприємцем Горбульським Олександром Фішелевичем 

81.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – 

підприємцем Кублій Ларисою Пилипівною 

82.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Шукшиною Іриною Юріївною 

83.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на  розроблення  технічної документації  

із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки фізичній особі-підприємцю 

Мартинюку Євгенію Вікторовичу, фізичній особі-підприємцю Ольховику Віталію 

Васильовичу та Приватному акціонерному товариству «ХІМЧИСТКА» 

84.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на  розроблення  технічної документації  

із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки фізичній особі-підприємцю 

Кузнєцовій Валентині Дмитрівні 

85.  Про  розгляд заяви щодо надання дозволу на продаж земельної ділянки 

комунальної власності, яка знаходиться в користуванні фізичної особи-підприємця 

Крохмаленка Олександра Олександровича 
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86.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності КОМАНДИТНОМУ ТОВАРИСТВУ «ГРЕГУЛЬ І 

КОЛЕКТИВ» 

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

встановлення меж частиниземельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

Товариству з обмеженою відповідальністю «БЦ МЕДІМПУЛЬС» 

88.  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. 

89.  Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Таубе Світлані 

Борисівні 

90.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Тромсі Ірині Сергіївні 

91.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Штиці Ользі Василівні 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Красовського  Сергія 

Сергійовича 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 


