
 

 

 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 14 травня 2020 р.                                                                                № 2-09-16 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової дев’яносто шостої сесії  

Білоцерківської міської ради VII скликання 

 

Відповідно до ч. 8 ст. 59 та ч. 4, 5, 10 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Скликати пленарне засідання позачергової дев’яносто шостої сесії 

Білоцерківської міської ради VII скликання 15 травня 2020 року о 09 год у великій залі 

міської ради (вул. Ярослава Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

1.  Про внесення змін до міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №1» на 2020 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 20 грудня 2019 року №4771-86-VII 

2.  Про внесення змін до міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №2» на 2020 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 20 грудня 2019 року №4772-86-VІІ 

3.  Про внесення змін до міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський пологовий будинок» на 2020 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 20 грудня 2019 року №4775-86-VІІ 

4.  Про внесення змін до міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради  

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» на 2020 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 20 грудня 2019 року № 4778-86-VII 

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

проектів регуляторних актів на 2020 рік, затвердженого рішенням міської ради від 

20 грудня 2019 року №4770-86-VII 

6.  Про надання Білоцерківському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді згоди на безоплатне користування частиною приміщення за адресою: 

вул. А. Вула, 8, кв. 81, м. Біла Церква, Київська обл., яке перебуває на балансі КП 

БМР ЖЕК № 6 

7.  Про внесення змін до пункту 2 рішення міської ради від 30 травня 2008 року № 

770 «Про Премію Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток 

місцевого самоврядування» (зі змінами) шляхом викладення Положення в новій 
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редакції 

8.  Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 30 листопада 2017 року 

№ 1630-40-VІІ «Про внесення змін до Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2017-2021 роки шляхом 

викладення її в новій редакції» 

9.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 20 грудня 2012р. 

№ 838-34-VI «Про визначення комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» балансоутримувачем 

кладовищ» 

10.  Про затвердження Положення про департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради в новій редакції 

11.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 16.04.2020 року 

№5214-95-VII «Про передачу продуктів харчування з балансу на баланс» 

12.  Про затвердження Програми організації харчування здобувачів освіти в 

комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти м. Білої Церкви 

на 2020-2025 роки 

13.  Про затвердження Положень про проведення конкурсів на посади директора та 

педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів комунальної власності м. 

Білої Церкви 

14.  Про внесення змін до Положення Комунальної установи Білоцерківської міської 

ради «Інклюзивно-ресурсний центр №2» та організацію роботи установи шляхом 

викладення їх у новій редакції 

15.  Про зміну найменування Комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Інклюзивно-ресурсний центр» та внесення змін до її Положення 

16.  Про затвердження Програми розвитку автомобільного транспорту міста Білої 

Церкви на 2021-2025 роки 

17.  Про затвердження Програми розвитку електротранспорту міста Білої Церкви на 

2021-2025 роки 

18.  Інформація про хід виконання Програми розвитку громадянського суспільства у 

місті Біла Церква на 2016-2020 роки за 2019 рік 

19.  Про надання в користування нежитлового приміщення на 2020 рік 

20.  Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності до приватизації 

шляхом продажу на аукціоні 

21.  Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 

Білої Церкви від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Запорізька, 19» зовнішніх водопровідної та каналізаційної (мережі 

водовідведення) мереж, що прокладені до житлового будинку по вул. Запорізька, 

19 в місті Білій Церкві Київської області 

22.  Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

територіальної громади міста Білої Церкви з державної власності 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ нерухомого майна 

23.  Про розроблення детального плану території частини секторів №209 та №211 

міста Біла Церква, обмеженої автодорогою (М-06) -Кременець-Біла Церква-

Ржищів-Канів-Софіївка (Н-02),територією Державного дендрологічного парку 
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«Олександрія» Національної академії наук України, територією державного 

підприємства «Українська авіаційна транспортна компанія» та територією 

комунального підприємства «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс», 

орієнтовною площею 140,00 га 

24.  Про розроблення детального плану території частини секторів №211 та №217 

міста Біла Церква, обмеженої автодорогою (М-06) -Кременець-Біла Церква-

Ржищів-Канів-Софіївка (Н-02),територією комунального підприємства 

«Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс», територією державного 

підприємства «Українська авіаційна транспортна компанія», територією садових 

товариств та охоронною зоною злітно-посадкової смуги комунального 

підприємства «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс», орієнтовною 

площею 500.00 га 

25.  Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності за адресою: бульвар Олександрійський,  в районі будівлі 

№54В 

26.  Про проведення інвентаризації земель частини території м. Біла Церква, 

обмеженої провулком  Проточним, річкою Протока та річкою Рось 

27.  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 

вулицею Леваневського,вулицею Героїв Крут та вулицею Некрасова (масив №2)  

в м.Біла Церква Київської області 

28.  Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Молодіжна, в районі будинку №6 з метою підготовки лоту до  проведення 

земельних торгів у формі аукціону 

29.  Про розроблення технічної документації  із землеустрою  щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності за адресою: вул.Грибоєдова з метою підготовки 

лотів  до проведення земельних торгів у формі аукціону 

30.  Про розроблення технічної документації  із землеустрою  щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності за адресою: вул. Карбишева з метою підготовки 

лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону 

31.  Про внесення змін в  пункт 2 рішення міської ради від 01 грудня 2016 року №365-

20-VII«Про надання дозволів на розроблення технічних документацій щодо 

встановлення (відновлення) «меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)» 

32.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради  від  23 січня  2020 року  № 

4930-89-VII «Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Приймаку Анатолію Леонідовичу» 

33.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в  пункт 1 та  назву рішення міської ради   

від  25 квітня 2019 року   № 3762-70-VII «Про надання  дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки комунальної власності 

в оренду  Публічному акціонерному  товариству  «Городище-Пустоварівський 

цукровий завод» 

34.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в  пункт 1 та назву рішення міської ради  
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від  25 квітня 2019 року  № 3763-70-VII «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в 

оренду  Публічному акціонерному товариству  «Городище-Пустоварівський 

цукровий завод» за адресою: вулиця Привокзальна, 9а 

35.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради  від  23 січня  2020 року  № 

4961-89-VII «Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Воробйовою Світланою Павлівною» 

36.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦАРИНА» 

37.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСФЕР» 

38.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СНІКОС» 

39.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

 Дутчак Риті Віталіївні 

40.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Зейналову 

Ільгаму Зейнал огли 

41.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Воронову 

Олексію Сергійовичу, громадянці Осадчук Світлані Володимирівні 

42.  Про поновлення договору оренди землі від 17 квітня 2015 року №62 фізичній 

особі – підприємцю Воронову Олексію Сергійовичу, громадянці Осадчук Світлані 

Володимирівні 

43.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ«АГРОХІМЦЕНТР» 

44.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Приватному підприємству 

«БЦ Мехсервіс» 

45.  Про припинення терміну дії договору оренди землі з фізичною особою – 

підприємцем Перехрестенком Олександром Олександровичем 

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

Рудніцькій Світлані Володимирівні, фізичній особі  - підприємцю Козенку Юрію 

Миколайовичу 

47.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 06 жовтня 2014 року 

№127фізичній особі  - підприємцю Рудніцькій Світлані Володимирівні,фізичній 

особі  - підприємцю Козенку Юрію Миколайовичу 

48.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 22 липня 2013 року 

№70фізичній особі  - підприємцю Рудніцькій Світлані Володимирівні,фізичній 

особі  - підприємцю Козенку Юрію Миколайовичу 

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

Зейналову Ільгаму Зейнал огли 

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

Войтенку Євгенію Володимировичу 

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

Новаку Валерію Петровичу 

52.  Про припинення терміну дії договору оренди землі громадянці Голос Ніні 
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Федорівні 

53.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Стеценко Лідією Вікторівною 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ СТАНДАРТ» 

55.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером: 

3210300000:03:004:0088 в оренду фізичній особі – підприємцю Козенку Юрію 

Миколайовичу 

56.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером: 

3210300000:03:004:0086 в оренду фізичній особі – підприємцю Козенку Юрію 

Миколайовичу 

57.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером: 

3210300000:03:004:0079 в оренду фізичній особі – підприємцю Козенку Юрію 

Миколайовичу 

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

підприємцю Козленку Олексію Анатолійовичу 

59.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТ МЕХАНІКА» 

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

оренду громадянину Овчаренку  Артему Вікторовичу 

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

оренду громадянці Стокалюк Ганні Олександрівні 

62.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Новаком Валерієм Петровичем 

63.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Перехрестенком Олександром Олександровичем 

64.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  Савчук 

Надією Михайлівною 

65.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Остапенко Лідією Михайлівною 

66.  Про встановлення земельного сервітуту з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ  «ЖЛК-УКРАЇНА" за адресою: вулиця Героїв Чорнобиля, в 

районі житлового будинку 5/5 

67.  Про встановлення земельного сервітуту з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ  «ЖЛК-УКРАЇНА" 

68.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Корінчук Інною Анатоліївною та фізичною  особою-підприємцем Гайдук Надією 

Яківною 

69.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем Мицик 

Тамарою Іванівною 

70.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Лимарєвим Кирилом Анатолійовичем 

71.  Про встановлення земельного сервітуту з КОМУНАЛЬНИМ  ПІДПРИЄМСТВОМ  

«АПТЕКА №113» 
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72.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Назимом Сергієм 

Олександровичем 

73.  Про встановлення земельного  сервітуту з фізичною  особою-підприємцем  

Єфімовим Олександром Сергійовичем 

74.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  Кублій 

Ларисою Михайлівною 

75.  Про встановлення земельного  сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З  ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИМАТ» 

76.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Мазуревичем Дмитром Володимировичем 

77.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою  Пустоваловою Тетяною 

Іванівною 

78.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Бабич 

Тетяною Андріївною 

79.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Бабич 

Тетяною Андріївною за адресою: вулиця Гоголя, 18 

80.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянами Синевич Катериною 

Володимирівною,  Марущаком Романом Миколайовичем 

81.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Сіроштаном Олександром Павловичем 

82.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з  громадянином 

Нестеренком Олександром Ігоровичем 

83.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту  з громадянином 

Василенком Анатолієм Миколайовичем 

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

підприємцем  Мимренком Юрієм Анатолійовичем 

85.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного  сервітуту з громадянином 

Бабком Віталієм Миколайовичем 

86.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту З фізичною особою – 

підприємцем Капроненком  Олександром Дмитровичем 

87.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з ПРИВАТНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «А.Т.Н.» 

88.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі – підприємцю 

Єрмоленко Олені Олексіївні та фізичній особі – підприємцю Тарчинець Тетяні 

Олексіївні 

89.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Яременко Лідії Анатоліївні 

90.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Волевачу Петру Петровичу 

91.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Волошиній Наталії Петрівні 

92.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Романовій Раїсі Василівні 
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93.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення  якої змінюється у 

власність громадянину Потапову Арсенію Владиславовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки в постійне  користування  

ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

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

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування ОБ’ЄДНАННЮ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО  БУДИНКУ«ЯВІР-22» 

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

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування  ОБ’ЄДНАННЮ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ «ЗОРЯ»  ТА 

ГУРТОЖИТКУ «САЛЮТ» 

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

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування  ОБ’ЄДНАННЮ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ «ЗОРЯ» ТА 

ГУРТОЖИТКУ  «САЛЮТ» вулиця Ярослава Мудрого, 53/1 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  в оренду  

НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Пічкуру Олександру 

Сергійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Ходенку Юрію 

Дмитровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Губрій Ларисі 

Михайлівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Попроцькій Інзі 

Олександрівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у  власність громадянці Мироновій Тетяні 

Анварівні 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянці Назим Тетяні 

Володимирівні 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Хасанову Анатолію 

Тагаєвичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянці Тромсі Ірині Сергіївні 
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107.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Маруничу Ярославу 

Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Андрусенку Андрію 

Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Вітенку Євгенію 

Ігорович 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Боженко Валентині 

Миколаївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Драбинку Олегу 

Петровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Назим Тетяні 

Володимирівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Панасюк Галині 

Леонідівні 

114.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Фірсовій 

Юлії Валеріївні 

115.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Фірсовій 

Юлії Валеріївні за адресою: вулиця Привокзальна, 16 

116.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення  якої змінюється з кадастровим 

номером: 3210300000:04:034:0002 громадянці Фірсовій Юлії Валеріївні 

117.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення   земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення  якої змінюється громадянину 

Шабельному Валентину Андрійовичу 

118.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянам Маренич 

Світлані Миколаївні, Парфенюку Андрію Миколайовичу, Парфенюк Надії 

Степанівні 

119.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Прийомській Надії Павлівні 

120.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Яковець Меланії Василівні 

121.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 
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передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Слісаренко Валентині Василівні 

122.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Кошубі Віталію Анатолійовичу 

123.  Про  розгляд заяви щодо  затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки та передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду   

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ МІНІСТЕРСТВА  ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І БУДІВНИЦТВА» 

124.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки фізичній особі – підприємцю Білошкурському 

Павлу Олександровичу 

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

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВБУД-

МОНТАЖ», фізичній особі-підприємцю Орлюку Володимиру Миколайовичу, 

фізичній особі-підприємцю Поліщуку Максиму Вікторовичу, фізичній особі-

підприємцю Решотці Тетяні Олександрівні 

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

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВБУД-

МОНТАЖ», фізичній особі-підприємцю Поліщуку Максиму  Вікторовичу 

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

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВБУД-

МОНТАЖ»,  фізичній особі-підприємцю  Орлюку Володимиру Миколайовичу 

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

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

фізичній  особі – підприємцю  Масюку Олександру Миколайовичу 

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

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

адресою: вулиця Травнева, 52 

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

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

(на місцевості)  громадянам Соловйовій Ользі Іванівні, Вдовенко Галині Іванівні 

131.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду  ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ЛОГОС-2016» 

132.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду  ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ЛОГОС-2016», з цільовим призначенням 

03.07. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
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133.  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 

Кваші Петру Васильовичу 

134.  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 Зеленому Івану 

Лаврентійовичу 

135.  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 Вермінській 

Тетяні Пилипівні 

136.  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 Бевз Галині 

Олександрівні 

137.  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 Твардовській 

Наталії Іустинівні 

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 Сташенку 

Олександру Миколайовичу 

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 Праведній 

Галині Олександрівні 

140.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Близнюк Олені 

Федорівні 

141.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Наконечній 

Олесі Миколаївні 

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 Іваненко Олені 

Борисівні 

143.  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 Федорець Ларисі 

Петрівні 
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144.  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 

Мегедь Людмилі Євгеніївні, Мегедю Дмитру Анатолійовичу 

145.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності у  спільну часткову власність 

громадянам Баласу Вячеславу Григоровичу  3/20  частки земельної ділянки, 

Волошиній Наталії Петрівні 17/20  часток  земельної ділянки 

146.  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 Демиденку Максиму Олексійовичу 1/4 частку земельної 

ділянки,Демиденко Галині Яківні 1/4 частку земельної ділянки, Рубленко Тетяні 

Анатоліївні 1/2 частку земельної ділянки 

147.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) та передачу ½ 

частки  земельної ділянки комунальної власності у  спільну часткову власність 

громадянину Мацигіну Тарасу Ігоровичу 

148.  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 Вахній Тетяні Олександрівні 

149.  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  спільну сумісну власність 

громадянам  Лещенку Василю Григоровичу, Глуській Фріді Ісаківні 

150.  Про  розгляд заяви щодо затвердження технічної документації із  землеустрою  

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

та передачу у спільну часткову власність громадянам Сидоренко Тетяні 

Григорівні,  Сидоренку Миколі Павловичу,Долгополову Олександру 

Анатолійовичу, Долгополовій Тетяні Карпівні, Грох Людмилі Іванівні, 

Ковтуненку Івану Петровичу,  Овчінніковій   Руслані Василівні ¾ частки 

земельної ділянки у рівних частках 

151.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Василенко Ользі  Вікторівні 

152.  Про  передачу 53/100  часток земельної ділянки комунальної власності у  

власність громадянину Обаразу Олександру Леонідовичу 

153.  Про  передачу 21/100  частки земельної ділянки комунальної власності у  спільну 

часткову власність громадянці Пархоменко Юлії Андріївні 

154.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду 

громадянину  Прокопенку Володимиру Васильовичу 

155.  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  спільну сумісну власність громадянам 

Кравцю Олександру Петровичу, Патковському Вячеславу Олександровичу, 

Костюченко Тетяні Олександрівні 

156.  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 

Матвійчук Марії Дмитрівні, Матвійчук Світлані Володимирівні 

157.  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 Цехмістренко Валентині Петрівні 46/100 часток земельної ділянки, 

Горновій Валентині Анатоліївні 54/100  часток  земельної ділянки 

158.  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 Степурі Тетяні Миколаївні 1/2 частки земельної ділянки, Степурі 

Олександру Миколайовичу 1/2  частки  земельної ділянки 

159.  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 Задорожному 

Сергію Володимировичу 

160.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Чинарову Олександру Георгійовичу 

161.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Ніколаєнку Сергію Гавриловичу 

162.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності громадянці Бойко Ларисі Петрівні за адресою: вулиця 

Степана Бандери, 64 

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

знаходиться в користуванні КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА «ГРЕГУЛЬ І 

КОЛЕКТИВ» 

164.  Про встановлення земельного сервітуту з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«А.Т.Н.» 

165.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Щасливою Аллою 

Анатоліївною 

166.  Про встановлення земельного сервітуту з гроиадянкою Щасливою Аллою 

Анатоліївною за адресою вулиця Луки Долинського,107-а 

167.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Михайлюк 

Ганні Сергіївні 

168.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Шарій Євгенією Григорівною 

169.  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 Склярук Галині 

Василівні 

170.  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 Нікітцевій Ганні 

Євдокимівні 

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

Полєтикіній Тамарі Іванівні 

172.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кривошеї Вікторії Петрівні 

173.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

фізичній особі – підприємцю Маковському Валентину Антоновичу 

174.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Будовій Світлані Михайлівні 

175.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Озгіші 

Марині В’ячеславівні 

176.  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  спільну сумісну власність 

громадянам Поночовній Тетяні Володимирівні, Мельник Ользі Іванівні, Лозовій 

Ганні Іванівні, Федоренко Людмилі Анатоліївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Назим Тетяні 

Володимирівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Ященко Ірині 

Михайлівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Нагорному 

Олександру Петровичу 

180.  Про відсутність намірів щодо встановлення земельного сервітуту на новий строк 

під розміщення павільйону по продажу продовольчих товарів за адресою: вулиця 

Митрофанова, в районі житлового будинку № 73 по вулиці Леваневського 

фізичній особі - підприємцю Гриценко Таїсії Іванівні 

181.  Про відсутність намірі щодо встановлення земельного сервітуту на новий строк 

для експлуатації та обслуговування тимчасової споруди для здійснення 

підприємницької діяльності - павільйону в групі ТС по продажу продовольчих 

товарів за адресою: вулиця Митрофанова, в районі житлового будинку № 73 по 

вулиці Леваневського фізичній особі - підприємцю Гриценко Таїсії Іванівні 

182.  Про відсутність намірів щодо встановлення земельного сервітуту на новий строк 

під розміщення павільйону по продажу продовольчих товарів та кіоску по 

продажу промислових товарів в складі навісу очікування громадського 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/337_02-11_pro_vidsutnist_namiriv_shchodo_vstanovlennia_zemelnoho_servitutu_na_novyi_strok_pid_rozmishchennia_pavilionu_po_prodazhu_prodovolchykh_tovariv_za_adresoiu_vulytsia_mytrofanova__v_raioni_zhytlovoho_budynku___73_po_vulytsi_levanevskoho_fizychnii_o/70923.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/337_02-11_pro_vidsutnist_namiriv_shchodo_vstanovlennia_zemelnoho_servitutu_na_novyi_strok_pid_rozmishchennia_pavilionu_po_prodazhu_prodovolchykh_tovariv_za_adresoiu_vulytsia_mytrofanova__v_raioni_zhytlovoho_budynku___73_po_vulytsi_levanevskoho_fizychnii_o/70923.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/337_02-11_pro_vidsutnist_namiriv_shchodo_vstanovlennia_zemelnoho_servitutu_na_novyi_strok_pid_rozmishchennia_pavilionu_po_prodazhu_prodovolchykh_tovariv_za_adresoiu_vulytsia_mytrofanova__v_raioni_zhytlovoho_budynku___73_po_vulytsi_levanevskoho_fizychnii_o/70923.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/337_02-11_pro_vidsutnist_namiriv_shchodo_vstanovlennia_zemelnoho_servitutu_na_novyi_strok_pid_rozmishchennia_pavilionu_po_prodazhu_prodovolchykh_tovariv_za_adresoiu_vulytsia_mytrofanova__v_raioni_zhytlovoho_budynku___73_po_vulytsi_levanevskoho_fizychnii_o/70923.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/336_02-11_pro_vidsutnist_namiri_shchodo_vstanovlennia_zemelnoho_servitutu_na_novyi_strok_dlia_ekspluatatsii_ta_obsluhovuvannia_tymchasovoi_sporudy_dlia_zdiisnennia_pidpryiemnytskoi_diialnosti_pavilionu_v_hrupi_ts_po_prodazhu_prodovolchykh_tovariv_za_adres/70921.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/336_02-11_pro_vidsutnist_namiri_shchodo_vstanovlennia_zemelnoho_servitutu_na_novyi_strok_dlia_ekspluatatsii_ta_obsluhovuvannia_tymchasovoi_sporudy_dlia_zdiisnennia_pidpryiemnytskoi_diialnosti_pavilionu_v_hrupi_ts_po_prodazhu_prodovolchykh_tovariv_za_adres/70921.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/336_02-11_pro_vidsutnist_namiri_shchodo_vstanovlennia_zemelnoho_servitutu_na_novyi_strok_dlia_ekspluatatsii_ta_obsluhovuvannia_tymchasovoi_sporudy_dlia_zdiisnennia_pidpryiemnytskoi_diialnosti_pavilionu_v_hrupi_ts_po_prodazhu_prodovolchykh_tovariv_za_adres/70921.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/336_02-11_pro_vidsutnist_namiri_shchodo_vstanovlennia_zemelnoho_servitutu_na_novyi_strok_dlia_ekspluatatsii_ta_obsluhovuvannia_tymchasovoi_sporudy_dlia_zdiisnennia_pidpryiemnytskoi_diialnosti_pavilionu_v_hrupi_ts_po_prodazhu_prodovolchykh_tovariv_za_adres/70921.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/336_02-11_pro_vidsutnist_namiri_shchodo_vstanovlennia_zemelnoho_servitutu_na_novyi_strok_dlia_ekspluatatsii_ta_obsluhovuvannia_tymchasovoi_sporudy_dlia_zdiisnennia_pidpryiemnytskoi_diialnosti_pavilionu_v_hrupi_ts_po_prodazhu_prodovolchykh_tovariv_za_adres/70921.pdf
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транспорту за адресою: вулиця Леваневського, в районі техучилища № 9 фізичній 

особі-підприємцю Ільїній Ларисі Вікторівні 

183.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «АГЕНЦІЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БІЛОЇ ЦЕРКВИ»  

184.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Диченко 

Наталією Юріївною 

185.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕГИЧІВСЬКЕ» за адресою: вулиця Ярослава Мудрого, 

в районі поліклініки №1 

186.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕГИЧІВСЬКЕ» за адресою: вулиця Олеся Гончара, в 

районі будівлі №22 

187.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕГИЧІВСЬКЕ» за адресою: вулиця Леваневського, в 

районі будівлі №59 

188.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕГИЧІВСЬКЕ» за адресою: вулиця Академіка 

Линника, в районі будівлі №9 

189.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Олійник 

Оксаною В’ячеславівною 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Циганюка Андрія 

Володимировича 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Циганюка Андрія 

Володимировича з цільовим призначенням 11.02. Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Циганюка Андрія 

Володимировича за адресою: вулиця Фастівська, 23 

193.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Фізичній особі-підприємцю 

Дяченку Володимиру Ісаковичу 

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

підприємцю Мусієнко Тамарі Володимирівні 

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

підприємцю Бондарчуку Федору Іллічу 

196.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Пантюшенку Богдану Валерійовичу 

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

знаходиться в користуванні приватного підприємства «ВОЛОДИМИР» 

198.  Про поновлення договору оренди землі ЗАКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
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ТОВАРИСТВУ «ДАМІАН» 

199.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Романовій 

Тамарі Борисівні 

200.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину 

Російської Федерації Бойченку Миколі Миколайовичу 

201.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину 

Російської Федерації Бойченку Миколі Миколайовичу за адресою: вулиця 

Чайковського, 43 

202.  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 Якобсону 

Олександру Наумовичу 

203.  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 Пальонку Івану 

Олександровичу 

204.  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 Семенюті 

Миколі Хомовичу 

205.  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 Швець Раїсі 

Іванівні 

206.  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 Мельник Ніні Остапівні, Смирній Олені Анатоліївні, Говорко Ірині 

Володимирівні 

207.  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 

Букрєєвій Ларисі Василівні, Мазурук Ірині Павлівні 

208.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Паламарчуку Володимиру Вікторовичу 

209.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Петренку Петру Івановичу 

210.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Чуян 

Вірі Миколаївні 

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

відповідальністю «БЦ РІАЛ ЕСТЕЙТ» 
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212.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності фізичній особі – підприємцю Ковальському Геннадію 

Анатолійовичу 

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

Олександрою Андріївною та фізичною  особою-підприємцем Кушніром Артемом 

Вадимовичем 

214.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

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

за адресою: вулиця Сквирське шосе, 134/2 

215.  Про поновлення договору оренди землі Приватному виробничо-комерційному 

підприємству «АЛКОМ» 

216.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення 

земельного сервітуту з громадянином Марценюком Андрієм Петровичем 

217.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення 

земельного сервітуту з громадянином Марценюком Андрієм Петровичем за 

адресою: бульвар Михайла Грушевського, 13 

218.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Сич Людмилі Олексіївні 

219.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину  Чорноконю Валерію Олександровичу 

220.  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 Геращенку 

Володимиру Андрійовичу 

221.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність 

громадянам Олексієнко Наталії Ігорівні 1/2 частки земельної ділянки, Живіловій 

Ірині Ігорівні 1/2 частки земельної ділянки 

222.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу 

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Шумській Світлані 

Олександрівні 

223.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу 

земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЕКСАНДРИТ-М» 

224.  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 Григору 

Миколі Антоновичу 

225.  Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у 
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спільну часткову власність громадянам Сушко Аллі Василівні, Маркеловій Таїсі 

Василівні, Євсєєнку Анатолію Васильовичу 51/100 частки земельної ділянки у 

рівних частках 

226.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Соколу 

Віктору Івановичу 

227.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Громадянину Плохотнюку 

Денису Андрійовичу 

228.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності фізичній особі – підприємцю Григоряну Самвелу 

Альбертовичу 

229.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Фірсовій 

Юлії Валеріївні 

230.  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 Айвазян Валентині Андріївні (1/2 частки земельної ділянки), 

Бардіяновій Галині Іванівні (1/2 частки земельної ділянки) 

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 громадянці Грицай 

Валентині Володимирівні 

232.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу 

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі-підприємцю 

Кизим Ользі Валеріївні 

233.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Іщенку Сергію Валерійовичу 

234.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Приватному акціонерному 

товариству «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

№507» 

235.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки Фізичній особі-підприємцю Солодовичу Олексію 

Володимировичу, Фізичній особі-підприємцю Чирку Владиславу 

Володимировичу, громадянці Красновій Тамарі Вячеславівні, громадянину 

Олійнику Олегу Костянтиновичу 

236.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки громадянину Литвинському Олександру 

Володимировичу 

237.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ 

ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 

238.  Про поновлення договору оренди землі Малому підприємству «ШАРМ» 



18 

 

239.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне користування 

ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 

«ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА 37» 

240.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

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

за адресою: вулиця Короленка, 28 

241.  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 Ведмідь Ларисі 

Василівні 

242.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) та передачу 43/100 

частки земельної ділянки комунальної власності у  спільну часткову власність 

громадянину  Ярошенку Віктору Вікторовичу 

243.  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 Кірєєвій Оксані 

Миколаївні 

244.  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 Росновській Діані Олександрівні (1/2 частки земельної ділянки), 

Володовській Вікторії Михайлівні (1/2 частки земельної ділянки) 

245.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Якобчук Оксані Валеріївні 

246.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу 

земельної ділянки у власність громадянці Шкабарі Ганні Іванівні 

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

підприємцю Кареті Наталії Анатоліївні 

248.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Трубніковим Сергієм Васильовичем 

249.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Вареник Марії Антонівні 

250.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Никорич Ользі Олегівні 

251.  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 

Шкабарі Ганні Іванівні, Кучерській Ользі Василівні 

252.  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 в оренду  Товариству з обмеженою 

відповідальністю «АВ ІНВЕСТ ГРУП» 

253.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки приватному підприємству «БЦ МЕХСЕРВІС» 

254.  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 

Гаркуші Людмилі Анатолівні, Василенко Тетяні Володимирівні 

255.  Про встановлення земельного  сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Єфімовим Олександром Сергійовичем 

256.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Корінчук Інні Анатоліївні 

257.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Зінковському Павлу Вікторовичу 

258.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Величко Анні Василівні 

259.  Про припинення терміну дії договору оренди землі з Фізичною особою-

підприємцем Романюком Миколою Васильовичем 

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

підприємцю Романюку Миколі Васильовичу 

261.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Сахань 

Наталією Володимирівною 

262.  Про встановлення земельного сервітуту з товариством з обмеженою 

відповідальністю «ЛИСТОПАД 17» 

263.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з громадянином Горбенком Олександром Володимировичем 

264.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЕКОРОС» 

265.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Шевченко 

Тетяні Іванівні 

266.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Цимбаленко 

Наталії Віталіївні 

267.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНОМУ ІРАНО-УКРАЇНСЬКОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «БЕГЛЕНД» 

268.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНОМУ АЗЕРБАЙДЖАНО-УКРАЇНСЬКОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «КОМПАНІЯ НІКА» 

269.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ РАЙОННОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Івановій Анні 

Анатоліївні 
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271.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Закрасняному Ігорю 

Васильовичу 

272.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі підприємцю Бондарчуку 

Федору Іллічу 

273.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Шилову Івану Петровичу 

274.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Олененко Олені Володимирівні 

275.  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 

Ткачук Ганні Володимирівні, Бондар Наталії Адамівні, Тищенку Віктору 

Миколайовичу, Горчинському Анатолію Вікторовичу 

276.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ковальчуку Сергію Васильовичу 

277.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Плющу Борису Миколайовичу 

278.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Карпенку Дмитру Руслановичу 

279.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Мартинюк Лідії Григорівні 

280.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Дейнезі 

Галині Вацлівівні 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Кожух Наталії 

Араратівни 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Петренко Наталії 

Володимирівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Весніну Олександру 

Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Ковальчуку 

Вячеславу Станіславовичу 

285.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачі земельної ділянки комунальної власності у  спільну сумісну власність 

громадянам Халімону Миколі Андрійовичу, Антонь Айні Іламанівні 

286.  Про розгляд заяви щодо затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) 
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та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянам 

Герасімовій Антоніні Олександрівні та Чугуновій Лідії Олександрівні 

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

із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

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

підприємцем Горбульським Олександром Фішелевичем 

289.  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  спільну сумісну власність 

громадянам Сизоненку Василю Володимировичу, Майбороді Олесі Василівні 

290.  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 Шацькій Людмилі Павлівні 

291.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в  пункт 1 та назву рішення міської ради 

від 06 грудня 2019 року №4766-85-VII«Про передачу земельної ділянки в оренду 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНА 

МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ СЛУЖБИ КРОВІ «ЧЕРВОНА ЛІНІЯ» 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Зозуленку Сергію 

Іларіоновичу 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 
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Секретар міської ради                                                                             Василь САВЧУК 

 

 

Юридичне управління міської ради                                                       _________________ 

 

 

В.о. начальника організаційного 

відділу міської ради                                                                                Дарія МОРСЬКА 


