
 

 

 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 15 червня 2020 р.                                                                                № 2-09-17 

 

Про скликання пленарного засідання 

дев’яносто сьомої 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 дев’яносто сьомої сесії Білоцерківської міської 

ради VII скликання 25 червня 2020 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. 

Ярослава Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

1.  Про звіт міського голови про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого 

комітету за 2019 рік 

2.  Про інформацію керівника Білоцерківської місцевої прокуратури про результати 

діяльності в місті 

3.  Про інформацію начальника Білоцерківського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції України в Київській області про стан 

правопорядку, заходи, які вживалися щодо попередження правопорушень 

4.  Про делегування повноважень щодо прийняття рішень про визначення розміру 

внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку 

споживачами комунальних послуг у місті Біла Церква виконавчому комітету 

міської ради 

5.  Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Біла Церква за 1 квартал 2020 

року 

6.  Про внесення змін до Положення про Управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради шляхом викладення його в новій редакції та про визначення 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради уповноваженим органом 

7.  Про затвердження списку присяжних 

8.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради  від  28 березня 2019 року 

№3692-68-VII «Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-

підприємцем Рожок Тетяною Валеріївною» 

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

підприємцем Осауленко Іриною Степанівною 

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

Чумаку Максиму Геннадійовичу 

11.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Шеншиною Іриною Юріївною 
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12.  Про розгляд заяви щодо припинення терміну дії договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту з фізичною особою – підприємцем Поліщуком 

Олександром Петровичем 

13.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «АВТОМИЙНИЙ  ЦЕНТР «КАПЛЯ» 

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

підприємцю Маршалку Владиславу Вадимовичу 

15.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Брацлавському Анатолію Олексійовичу 

16.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Пєтуховій 

Ользі Миколаївні 

17.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Цисарському 

Володимиру Дмитровичу з цільовим призначенням  03.07. Для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 

18.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Цисарському 

Володимиру Дмитровичу 

19.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Пилипенко 

Тетяні Григорівні 

20.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Братасюку 

Анатолію Борисовичу 

21.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Шемберко 

Аллі Петрівні 

22.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі Приватному  малому 

підприємству «Святослав» 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення 

якої змінюється ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ«ТЕРРА 

АРАВІЯ" 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду 

ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КОООПЕРАТИВУ  ОБСЛУГОВУЮЧИЙ  ГАРАЖНИЙ 

КООПЕРАТИВ «ЗАТИШОК-2015» 

25.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Троцькому Миколі Петровичу 

26.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  громадянину Назиму Олександру Івановичу 

27.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  громадянину Ткаченку Михайлу Вікторовичу 

28.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бікетову Віктору Івановичу 

29.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Сокуру Андріяну Георгійовичу 

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ястремському Юрію Едуардовичу 
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31.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Вергелесу Володимиру Андрійовичу 

32.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Дзюбі Володимиру Михайловичу 

33.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Загарії Миколі Івановичу 

34.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Маловик Галині Іванівні 

35.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Вергелес Ніні Іванівні 

36.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Даниленку Євгенію Миколайовичу 

37.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам Тараненку Євгену 

Миколайовичу,Тюріній Інні Данилівні, Кузьменку Володимиру Васильовичу 

38.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Однорог Тетяні Миколаївні 

39.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гутівській Ларисі Вікторівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Самойленко Тетяні 

Анатоліївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Баласу Вячеславу 

Григоровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Калініченку Віталію 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Нечипоренко Надії 

Володимирівні 

44.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне користування 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ  

«АГЕНЦІЯ  СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БІЛОЇ ЦЕРКВИ» 

45.  Про  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» 

46.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Левченко Ользі Віталіївні 

47.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення  якої змінюється громадянину Однорогу 
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Роману Андрійовичу 

48.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення  якої змінюється громадянину Небозі 

Валерію Сильвестровичу 

49.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельних  ділянок приватної власності, цільове призначення  яких змінюється 

громадянам Манжурі  Тетяні Володимирівні,  Манжурі Василю Васильовичу 

50.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення   

земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянину Морозу Олегу Віталійовичу 

51.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення  якої змінюється 

громадянину Марущаку Роману Миколайовичу 

52.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ВАЛТЕКС» 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту  

фізичній особі-підприємцю Герасімовичу Ігорю Юрійовичу 

54.  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 Харитинському Олександру 

Миколайовичу 

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

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

місцевості) ТОВАРИСТВУ  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ШЕРВУД 

ТРЕЙД» 

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

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

адресою: вулиця Лазаретна, 35 

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

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

адресою: вулиця Провальна, 3 

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

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

адресою:  провулок Івана Франка, 16 

59.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

КАПІТАЛЬНОГО  БУДІВНИЦТВА БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

60.  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 «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» 

61.  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  фізичній особі – підприємцю 

Слободянюку Максиму Олександровичу 

62.  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 Шараєвській Тамарі 

Володимирівні 

63.  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 Винару Сергію 

Григоровичу 

64.  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 Стадній Галині Миколаївні 

65.  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 Крохмалюку 

Віктору Володимировичу 

66.  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 Шнуренко Ніні Марківні 

67.  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 Москаленку Миколі Вікторовичу  1/3  частки земельної ділянки, 

Грушко Ользі Андріївні 1/4  частки  земельної ділянки 

68.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 42/100 

часток земельної ділянки комунальної власності  у спільну часткову власність  

громадянці Піровій Людмилі Вікторівні 

69.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 57/100 

часток земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність  

громадянину Іваніцькому Ігорю Миколайовичу 

70.  Про передачу 51/100 частки  земельної ділянки комунальної власності  у спільну 

часткову власність громадянину Говоровському Віталію Олександровичу 

71.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Шевченко Оксаною Олексіївною 

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

Марією Петрівною 

73.  Про встановлення земельного сервітуту  з фізичною особою-підприємцем Мельник 

Олесею Григорівною 

74.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Олексієнком Михайлом Петровичем 
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75.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Кононенко Юлією Іванівною 

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

Іриною Василівною 

77.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Шеншиною Іриною Юріївною 

78.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Кабулою Юрієм 

Олександровичем 

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

підприємцем Скориченко Надією Петрівною,фізичною особою – підприємцем 

Коваленко Ніною Анатоліївною 

80.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Пономаренком Сергієм Анатолійовичем 

81.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з товариством з 

обмеженою відповідальністю «БЦ МЕДІМПУЛЬС» 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Никончук Тетяни 

Іванівни 

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

комунальної власності, яка знаходиться в користуванні фізичної особи – 

підприємця Мільцарик Любові Миколаївни 

84.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності фізичній особі – підприємцю Григоряну Самвелу 

Альбертовичу 

85.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності з кадастровим номером:3210300000:02:029:0007 Білоцерківському 

районному товариству «ЛВО» 

86.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності  Білоцерківському районному товариству «ЛВО» 

87.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТРАВЕНЬ-21» 

88.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності фізичній особі – підприємцю Паюнову Павлу 

Олександровичу 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 

 


