
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 14 червня 2019 р.                                                                                № 2-09-16 

 

Про скликання пленарного засідання 

сімдесят третьої сесії Білоцерківської  

міської ради VII скликання 

 

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

самоврядування в Україні»: 

1. Скликати пленарне засідання сімдесят третьої сесії Білоцерківської міської 

ради VII скликання 27 червня 2019 року о 10 год у великій залі міської ради                                                      

(вул. Ярослава Мудрого, 15) з порядком денним: 

 

1.  Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Біла Церква на 2020 рік 

2.  Про стан пенсійного забезпечення та легалізацію трудових відносин в місті Біла 

Церква 

3.  Про погодження проекту Мирової угоди з Кузнецовим Я.О. та Матвієнко О.М. 

щодо будівництва храму Української Греко-Католицької Церкви Парафії Різдва 

Христового 

4.  Про внесення змін в рішення Білоцерківської міської ради від 18 квітня 2019 року 

№ 3716-69-VII «Про перейменування комунального підприємства Редакція 

Білоцерківського міського радіомовлення та затвердження його Статуту шляхом 

викладення у новій редакції» 

5.  Про припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з директором 

Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський 

парк культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка» Грибовським В.В. 

6.  Про припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з директором 

Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Міськреклама» 

Козачуком Д.В. 

7.  Про припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з директором 

Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський 

вантажний авіаційний комплекс» Кандауровим С.М. 

8.  Про надання в користування нежитлового приміщення на 2019 рік 

9.  Про затвердження Програми поводження з відходами у м. Біла Церква на 2020-2025 

роки 

10.  Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної 

громади міста Біла Церква світлофорного об’єкту 

11.  Про присвоєння назви скверу в житловому мікрорайоні по вул. Таращанській 

«Родинний сквер імені академіка Володимира Вернадського» 



  

   

12.  Про присвоєння назви алеї на бульварі Княгині Ольги «Алея пам’яті воїнів, які 

загинули в Афганістані» 

13.  Про внесення змін до міської цільової Програми професійного розвитку кадрового 

потенціалу Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів на 2019 - 2021 

роки 

14.  Про внесення змін до Програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом, здійснення представницьких та 

інших заходів на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 01 грудня 

2016 № 376-20-VІІ 

15.  Про встановлення тарифного розряду директору Білоцерківського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

16.  Про внесення змін до загальної структури і штатної чисельності апарату 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів 

17.  Про внесення змін в рішення міської ради від 23 березня 2017 року №548-28-VІІ 

«Про надання дозволу на продаж автотранспортного засобу, який перебуває на 

балансі комунального підприємства «Аптека №1» 

18.  Про розроблення проекту внесення змін до Генерального плану міста Біла Церква 

19.  Про проведення інвентаризації земель частини території м.Біла Церква за адресою: 

бульвар Олександрійський, 71 в місті Біла Церква 

20.  Про внесення змін в пункт 1  рішення міської ради  від 25 січня 2018  року № 1932-

45-VII«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  у власність громадянці Королевич Антоніні Юхимівні» 

21.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в пункт 2  рішення міської ради  від 30 

серпня 2018  року № 2763-55-VII«Про затвердження технічної документації із 

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

місцевості) та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

громадянам Соловйовій Ользі Іванівні, Вдовенко Галині Іванівні» 

22.  Про розгляд заяви щодо  внесення змін в  рішення міської ради  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» 

23.  Про розгляд заяви щодо  внесення змін в 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» 

24.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

комунальному підприємству «Комбінат шкільного харчування» 

25.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТАНА» 

26.  Про припинення терміну дії договорів оренди землі ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «СЕНС» 

27.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Відкритому акціонерному 

товариству «Білоцерківський завод гумових технічних виробів» 

28.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ПРИВАТНОМУ 



  

 ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УКРКОТЛОПРОМ» 

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

Люльчуку Михайлу Васильовичу 

30.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 04 грудня 2012 року 

№136фізичній особі – підприємцю Люльчуку Михайлу Васильовичу 

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

Тюваєву Вячеславу Вячеславовичу 

32.  Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МПП ЕКІПАЖ» з правом передачі 

земельних ділянок  в суборенду за адресою: вулиця Толстого, 40Б 

33.  Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МПП ЕКІПАЖ» з правом передачі 

земельних ділянок в суборенду 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРНАФТА» 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАГАН» 

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

підприємцю Тюваєву Вячеславу Вячеславовичу 

37.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Бачінській Юлії Володимирівні 

38.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Івченко Олесі Михайлівні 

39.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Чорнобай Тамарі Іванівні 

40.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕНД БУДСЕРВІС» 

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

оренду фізичній особі – підприємцю Пономаренку Андрію Анатолійовичу 

42.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ПРОМТОВАРИ №126» 

43.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю  Звичайній 

Людмилі Олександрівні 

44.  Про поновлення договору оренди землі від 23 квітня 2014 року №66 фізичній – 

особі підприємцю Прокопішину Ігорю Борисовичу 

45.  Про поновлення договору оренди землі від 23 квітня 2014 року №67фізичній – 

особі підприємцю Прокопішину Ігорю Борисовичу 

46.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Горго Олені 

Дмитрівні 

47.  Про поновлення договору оренди землі  фізичній особі – підприємцю Батурі Вірі 

Іванівні 

48.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Зінченку 

Сергію Вікторовичу 

49.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі  громадянці Ковальовій 

Людмилі Анатоліївні 



  

   

50.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі  Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ПЛАТО» 

51.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ПЛАТО» з цільовим призначенням 03.07 Для 

будівництва та  обслуговування будівель торгівлі 

52.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі  Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ПЛАТО» з цільовим призначенням 03.08 Для 

будівництва та  обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури  та закладів 

громадського харчування 

53.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  Приватному акціонерному 

товариству «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

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

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування  РЕЛІГІЙНІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ СВЯТИХ МУЧЕНИЦЬ ВІРИ, 

НАДІЇ І ЛЮБОВІ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ М.БІЛА ЦЕРКВА КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ» 

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

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування  РЕЛІГІЙНІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ СВЯТИХ МУЧЕНИЦЬ ВІРИ, 

НАДІЇ І ЛЮБОВІ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ М.БІЛА ЦЕРКВА КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ» 

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

щодо відведення земельної ділянки  в постійне користування комунальному 

некомерційному  підприємству Білоцерківської міської ради  «Міський центр 

первинної медико – санітарної допомоги №1» 

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

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 

ПЕТРА БАГАТОСТРАЖДАЛЬНОГО (КАЛНИШЕВСЬКОГО) КИЇВСЬКОЇ 

ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО 

ПАТРІАРХАТУ  М. БІЛА ЦЕРКВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі 

– підприємцю Іванцю Сергію Івановичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  комунальної власності в оренду громадянину  

Луцишину Михайлу Володимировичу 

60.  Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Абрамовій Олені 

Володимирівні 

61.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



  

 земельної ділянки у власність громадянину Ніколенку Захару Володимировичу 

62.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  громадянці Вареник Марії Антонівні 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Яковець Меланії Василівні 

64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам Зеленському Артему Сергійовичу, 

Зеленському Володимиру Івановичу, Зеленській Юлії Сергіївні 

65.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину  Царенку Степану Павловичу 

66.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Легкову Олександру Сергійовичу 

67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Олененко Олені Володимирівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Янковській Валентині 

Миколаївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Зінькову Івану 

Івановичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Масловій Ганні 

Сергіївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Пилипчук Лесі 

Володимирівні 

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

щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянину Нечипоренку Віктору 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Нестеренко Яні 

Станіславівні 

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

щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється  

громадянці Паскаловій Світлані Анатоліївні 

75.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі-

підприємцю Паюновій Наталії Іванівні 

76.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці  

Соловйовій Ользі Іванівні 

77.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Клячковській Наталії Миколаївні 

 

 

 



  

  
78.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Косяк 

Тетяні Миколаївні 

79.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Чернобров Юлії Анатоліївні 

80.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Литвину Сергію Івановичу 

81.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Бондарю Андрію Олександровичу 

82.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Гончаренко Марині Василівні 

83.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Мовчану Олександру Юрійовичу 

84.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Довгому Олександру Петровичу 

85.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Бринюку Геннадію  Володимировичу 

86.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Баковецькій Галині Іванівні 

87.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Куниці 

Світлані Казимирівні 

88.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Гребеннікову Сергію Володимировичу 

89.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Павловському Олегу Андрійовичу 

90.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Матвієнку Олександру Олександровичу 

91.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Онопрієнко Лідії Іванівні 

92.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці  Манько 

Світлані Вікторівні 



  

 93.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється фізичній особі - 

підприємцю Підпалому Сергію Миколайовичу 

94.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину 

Харитинському Володимиру Миколайовичу 

95.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Кононенко 

Катерині Сергіївні 

96.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення  якої змінюється громадянці Полянській 

Інні Сергіївні 

97.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянину  Найвельту Едуарду Михайловичу 

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

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-ТЕХ» 

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

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-ТЕХ»за 

адресою: провулок Будівельників, 1 

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

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

фізичній особі – підприємцю Шинкаренку Юрію Володимировичу 

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

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

товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОРЕМТЕХНІКА» 

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

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» 

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

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

громадянину Семененку Анатолію Івановичу 

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

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

громадянину Якимчуку Олександру Миколайовичу 

105.  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  Дригало Людмилі Борисівні 

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

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

місцевості) громадянці Татаркіній Любові Павлівні 

 

 

 

 



  

 107.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА БІЛА ЦЕРКВА» 

108.  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 

«Партнер БЦ» 

109.  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 

«Партнер БЦ»за адресою: вулиця Івана Кожедуба, 242-В 

110.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду Гаражно-будівельному кооперативу 

«ВІРАЖ-АВТО» 

111.  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 Шараварі 

Тетяні Юріївні. Кадастровий номер: 3220489500:02:021:0820. 

112.  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 Шараварі 

Тетяні Юріївні 

113.  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 в оренду фізичній особі – 

підприємцю Дорошенко Олені Миколаївні 

114.  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 Ткачу Сергію Ігоревичу 

115.  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 Литвинчук Галині Федорівні 

116.  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 Великій Марині 

Володимирівні 

117.  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 Петренко Ліліані Максимівні 

118.  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 Данелюк Надії Григорівні 

 

 

 

 



  

 119.  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 Донченко Валентині 

Миколаївні 

120.  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 Дігнату Петру  

Володимировичу 

121.  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 Будовій Галині Яківні 

122.  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 Сідлецькому Сергію 

Юрійовичу 

123.  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 Кошовому Петру 

Федосьовичу 

124.  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 Марченко Ларисі 

Олександрівні 

125.  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 Столяренко Тамарі 

Миколаївні 

126.  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 Баляніну Володимиру 

Олександровичу 

127.  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 Гаптенко Тетяні 

Олександрівні 

128.  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 Каплуну Віталію 

Миколайовичу 

129.  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 Якимчуку 

Олегу Юрійовичу, Якимчук Людмилі Анатоліївні, Савчук Юлії Юріївні 

 

 

 

 



  

 130.  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 Страховій 

Світлані Олександрівні, Денисюк Ларисі Вікторівні 

131.  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 Гейленку 

Дмитру Миколайовичу,  Поліщук Людмилі Володимирівні 

132.  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 Коваль 

Юлії Анатоліївні,  Грабовській Вірі Іванівні, Кондратенку Олегу Володимировичу 

133.  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 Бойко 

Ользі Петрівні, Савіцькому Михайлу Михайловичу 

134.  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 Керік 

Марині Олександрівні, Мазуркевичу Володимиру Олександровичу 

135.  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 

Навроцькій Інні Володимирівні  1/3 частка земельної ділянки, Крупі Олені 

Вікторівні  1/3 частка земельної ділянки,  Дехтяр Любові Михайлівні  1/3 частка 

земельної ділянки 

136.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІТО» 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

фізичній особі – підприємцю Попчуку Сергію Миколайовичу 

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

встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право сервітуту  

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ІТО-ПРОДАКШН» 

139.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Шамотою Станіславом Васильовичем 

140.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Левицьким Юрієм  Михайловичем 

141.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Лавриковою Оленою Михайлівною 

142.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Любомською Аллою Іванівною 

143.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Тихоступом Василем Петровичем 

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

підприємцем Синєок Тетяною Андріївною 



  

 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

підприємцем Ничипоренком Владиславом Сергійовичем 

146.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянкою  

Костенко Наталією Миколаївною 

147.  Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності  

Товариству з обмеженою відповідальністю «БЦ РІАЛ ЕСТЕЙТ» 

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

знаходиться в користуванні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІНТЕР ПЛЮС» 

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

знаходиться в  користуванні фізичної особи – підприємця Зінченка Сергія 

Вікторовича 

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

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

БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ МЕТРОЛОГІЧНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ТЕПЛОАВТОМАТИКА» 

151.  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 Степенку Павлу Геннадійовичу 

Різне 


