
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 18 жовтня 2021 р.                                                                                № 2-09-16 

 

Про скликання пленарного засідання 

дев’ятнадцятої  сесії 

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

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

“Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 1. Скликати пленарне засідання дев’ятнадцятої сесії Білоцерківської міської ради VIII 

скликання 28 жовтня 2021 року о 10.00 годині у великій залі міської ради  

(вул. Ярослава Мудрого, 15) з проектом порядку денного: 

1.  Про виправлення технічної описки в рішенні міської ради від 30 вересня 2021 року № 

1582-17-VІІІ «Про присвоєння комунальному закладу Білоцерківської міської ради 

Білоцерківська школа мистецтв № 5 імені Сергія Томащука» 

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

комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2021 рік, 

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

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

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

лютого 2021 року № 334-10-VIII 

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

Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік» 

5. Про затвердження звіту про виконання бюджету Білоцерківської МТГ за 9 місяців 2021 

року 

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

міської ради та її виконавчих органів 

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

земельної ділянки у власність громадянці Романенко Інні Олександрівні     

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

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

місцевості)  за адресою: провулок Проточний, 13 громадянам Перехрестенку Віталію 

Анатолійовичу, Шваб Людмилі Петрівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Марчуку Андрію Олександровичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Поплавському Віталію Петровичу 

11. 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 Пантюховій Ользі Анатоліївні   

12. 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 Ананьєвій Валентині 

Олексіївна та Міщенко Світлані Сергіївні 



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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Чорномаз Наталії Олександрівні; 

14. 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 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Тищенку Володимиру Петровичу   

16. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації  

земель фізичній особі – підприємцю Шандрі Ользі Володимирівні 

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

ділянки у власність громадянці Недоступ Лідії Іванівні    

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Костині Миколі Івановичу   

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Качану Роману 

Володимировичу 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Григоренко Наталії 

Вікторівні 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Костюченку Олександру 

Сергійовичу  

22. 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 Романенку Ярославу Миколайовичу 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Голику Віталію 

Володимировичу   

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Іванюк Антоніні Петрівні  

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

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

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Богдан Марині Анатоліївні 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Гоні Ірині Олександрівні 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Чернявській Ользі 

Андріївні 

29. 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 спільну сумісну власність громадянам Виговській 

Олені Андріївні та Єфімець Ользі Володимирівні;   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Семеновичу Владиславу Вадимовичу;     

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Семеновичу Владиславу Вадимовичу    

з цільовим призначенням 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

32. 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 громадянину Дмитрашу Петру 

Григоровичу;  



33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність громадянці Кузьменко Наталії Петрівні за адресою: вулиця Замкова, 212, село 

Піщана, Білоцерківський район; 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Олексієнку Миколі 

Григоровичу; 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮСТ-КОС»; 

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Невгаду 

Олександру Вікторовичу;    

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Невгад Ніні 

Леонідівні;    

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Куху 

Костянтину Михайловичу;  

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Фурсенку 

Сергію Анатолійовичу;  

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину 

Гарбузенку Олегу Анатолійовичу;   

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Невгаду 

Віталію Вікторовичу; 

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Голяник 

Вірі Михайлівні;    

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Куху 

Богдану Юрійовичу;   

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину 

Новотному Петру Івановичу; 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність громадянці Маринич Ірині Леонідівні; 

46. Про поновлення договору оренди землі громадянам Кривенді Тетяні Сергіївні, Левадній 

Людмилі Сергіївні, Ємільянович Ользі Сергіївні, Ліщук Зінаїді Сергіївні; 

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

відведення земельної ділянки, приватної власності,  цільове призначення якої змінюється 

громадянину  Нікітіну Валерію Михайловичу; 

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

громадянкою Литвинюк Оксаною Вікторівною; 

49. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення земельного 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Тимошенко Жанною Валентинівною; 

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

обмеженою відповідальністю «Білоцерківський завод препаративних форм»;   

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

ділянки та передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

акціонерному товариству «ДТЕК Київській Регіональні Електромережі»; 



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

ділянки у власність громадянину Шаметку Ігору Петровичу; 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Шевченко Ользі Іванівні;     

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Таулевич Галині Володимирівні;   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Ільніцькому Олегу Миколайовичу;    

56. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Школенком 

Павлом Олександровичем; 

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

ділянки в постійне користування Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради;  

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

ділянки в постійне користування Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради за 

адресою: вулиця Центральна, 95, село Томилівка, Білоцерківський район; 

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

фізичною особою – підприємцем  Григор Світланою Степанівною; 

60. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Семідою 

Людмилою Вікторівною;  

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

землеустрою  щодо об’єднання земельних ділянок громадянину Сизоненку Сергію 

Юрійовичу; 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Денисенка Олега Михайловича;  

63. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності фізичній особі – підприємцю  Білошкурському Павлу Олександровичу; 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «ХЕРСОНІНДУСТРІАЛПАРК», кадастровий 

номер: 3210300000:04:004:0022; 

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

науково-виробничому підприємству «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» кадастровий номер 

3210300000:04:004:0077; 

66. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «СПОЛІ-БУД КОМПАНІ»  кадастровий номер: 3210300000:04:004:0077; 

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

науково-виробничому підприємству «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» кадастровий номер 

3210300000:04:004:0030; 

68. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «СПОЛІ-БУД КОМПАНІ»  кадастровий номер 3210300000:04:004:0030; 

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

науково-виробничому підприємству «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» кадастровий номер 

3210300000:04:004:0076; 

70. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «СПОЛІ-БУД КОМПАНІ»  кадастровий номер: 3210300000:04:004:0076; 

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

науково-виробничому підприємству «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» кадастровий номер 

3210300000:04:004:0082; 

72. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «СПОЛІ-БУД КОМПАНІ»  кадастровий номер: 3210300000:04:004:0082; 

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

науково-виробничому підприємству «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» кадастровий номер 

3210300000:04:004:0031; 

74. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «СПОЛІ-БУД КОМПАНІ»  кадастровий номер: 3210300000:04:004:0031; 



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

науково-виробничому підприємству «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» кадастровий номер 

3210300000:04:004:0083; 

76. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «СПОЛІ-БУД КОМПАНІ»  кадастровий номер: 3210300000:04:004:0083; 

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

науково-виробничому підприємству «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» кадастровий номер 

3210300000:04:004:0075; 

78. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «СПОЛІ-БУД КОМПАНІ»  кадастровий номер: 3210300000:04:004:0075; 

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

ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству «СПОЛІ-БУД 

КОМПАНІ»; 

80. Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності фізичній особі – підприємцю Григоряну Самвелу Альбертовичу; 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Кривогуб Ганні 

Валентинівні. 

 2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


