
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 15 серпня 2019 р.                                                                                № 2-09-18 

 

Про скликання пленарного засідання 

сімдесят п’ятої 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 п’ятої сесії Білоцерківської міської ради 

VII скликання 29 серпня 2019 року о 10 год у великій залі міської ради                                                      

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

 

1.  Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Біла Церква” 

2.  Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Біла Церква за 1 півріччя 2019 

року 

3.  Про надання в користування нежитлового приміщення на 2019 рік 

4.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29 червня 2017 року № 943-34-VII 

«Про внесення змін до Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) 

у м.Біла Церква на 2017-2020 роки» 

5.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2018 року № 3063-60-

VII «Про надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» 

6.  Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого 

водовідведення м. Біла Церква 

7.  Про утворення комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інклюзивно-

ресурсний центр № 2» та організацію її роботи 

8.  Про зміну найменування Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради 

Київської області 

9.  Про зміну найменування Білоцерківської вечірньої (змінної) загальноосвітньої 

школи ІІ-ІІІ ступенів № 1 Білоцерківської міської ради Київської області 

10.  Про зміну найменування Білоцерківської вечірньої (змінної) загальноосвітньої 

школи ІІ-ІІІ ступенів № 2 Білоцерківської міської ради Київської області 

11.  Про затвердження Програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. 

Біла Церква на 2019-2023 роки в новій редакції 

12.  Про затвердження положень про управління економіки Білоцерківської міської ради 

та його відділи шляхом викладення їх в новій редакції 

13.  Про безоплатну передачу на баланс управлінню освіти і науки Білоцерківської 

міської ради та відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради проектно-

кошторисної документації 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/977_2-11_pro_prysvoiennia_zvannia_pochesnyi_hromadianyn_mista_bila_tserkva/58165.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/820_2-11_pro_zatverdzhennia_zvitu_pro_vykonannia_biudzhetu_m__bila_tserkva__za_1_pivrichchia_2019_roku/57521.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/820_2-11_pro_zatverdzhennia_zvitu_pro_vykonannia_biudzhetu_m__bila_tserkva__za_1_pivrichchia_2019_roku/57521.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/590_2-11_pro_nadannia_v_korystuvannia_nezhytlovoho_prymishchennia_na_2019_rik/54192.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/772_2-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_miskoi_rady_vid_29_chervnia_2017_roku_943-34-vii__pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_realizatsii_hromadskoho_biudzhetu__biudzhetu_uchasti__u_m_bila_tserkva_na_2017-2020_roky/56203.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/772_2-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_miskoi_rady_vid_29_chervnia_2017_roku_943-34-vii__pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_realizatsii_hromadskoho_biudzhetu__biudzhetu_uchasti__u_m_bila_tserkva_na_2017-2020_roky/56203.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/772_2-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_miskoi_rady_vid_29_chervnia_2017_roku_943-34-vii__pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_realizatsii_hromadskoho_biudzhetu__biudzhetu_uchasti__u_m_bila_tserkva_na_2017-2020_roky/56203.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/823_2-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_miskoi_rady_vid_29_lystopada_2018_roku_3063-60-vii__pro_nadannia_povorotnoi_finansovoi_dopomohy_komunalnomu_pidpryiemstvu_bilotserkivskoi_miskoi_rady__miska_sluzhba_zamovnyka/57662.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/823_2-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_miskoi_rady_vid_29_lystopada_2018_roku_3063-60-vii__pro_nadannia_povorotnoi_finansovoi_dopomohy_komunalnomu_pidpryiemstvu_bilotserkivskoi_miskoi_rady__miska_sluzhba_zamovnyka/57662.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/823_2-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_miskoi_rady_vid_29_lystopada_2018_roku_3063-60-vii__pro_nadannia_povorotnoi_finansovoi_dopomohy_komunalnomu_pidpryiemstvu_bilotserkivskoi_miskoi_rady__miska_sluzhba_zamovnyka/57662.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/65_2-11_pro_zatverdzhennia_pravyl_pryimannia_stichnykh_vod_do_systemy_tsentralizovanoho_vodovidvedennia_m_bila_tserkva/48159.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/65_2-11_pro_zatverdzhennia_pravyl_pryimannia_stichnykh_vod_do_systemy_tsentralizovanoho_vodovidvedennia_m_bila_tserkva/48159.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/935_2-11_pro_utvorennia_komunalnoi_ustanovy_bilotserkivskoi_miskoi_rady_inkliuzyvno-resursnyi_tsentr___2__ta_orhanizatsiiu_yii_roboty/58033.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/935_2-11_pro_utvorennia_komunalnoi_ustanovy_bilotserkivskoi_miskoi_rady_inkliuzyvno-resursnyi_tsentr___2__ta_orhanizatsiiu_yii_roboty/58033.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/932_2-11_pro_zminu_naimenuvannia_bilotserkivskoho_kolehiumu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_miskyi_holova/58031.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/932_2-11_pro_zminu_naimenuvannia_bilotserkivskoho_kolehiumu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti_miskyi_holova/58031.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/933_2-11_pro_zminu_naimenuvannia_bilotserkivskoi_vechirnoi_zminnoi__zahalnoosvitnoi_shkoly_ii-iii_stupeniv___1_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti/58032.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/933_2-11_pro_zminu_naimenuvannia_bilotserkivskoi_vechirnoi_zminnoi__zahalnoosvitnoi_shkoly_ii-iii_stupeniv___1_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti/58032.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/934_2-11_pro_zminu_naimenuvannia_bilotserkivskoi_vechirnoi_zminnoi__zahalnoosvitnoi_shkoly_ii-iii_stupeniv___2_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti/58008.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/934_2-11_pro_zminu_naimenuvannia_bilotserkivskoi_vechirnoi_zminnoi__zahalnoosvitnoi_shkoly_ii-iii_stupeniv___2_bilotserkivskoi_miskoi_rady_kyivskoi_oblasti/58008.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/975_2-11_pro_zatverdzhennia_prohramy_pidtrymky_simei_vnutrishno_peremishchenykh_osib_v_m_bila_tserkva_na_2019-2023_roky_v_novii_redaktsii/58162.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/975_2-11_pro_zatverdzhennia_prohramy_pidtrymky_simei_vnutrishno_peremishchenykh_osib_v_m_bila_tserkva_na_2019-2023_roky_v_novii_redaktsii/58162.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/930_2-11pro_zatverdzhennia_polozhen_pro_upravlinnia_ekonomiky_bilotserkivskoi_miskoi_rady_ta_yoho_viddily_shliakhom_vykladennia_yikh_v_novii_redaktsii/57753.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/930_2-11pro_zatverdzhennia_polozhen_pro_upravlinnia_ekonomiky_bilotserkivskoi_miskoi_rady_ta_yoho_viddily_shliakhom_vykladennia_yikh_v_novii_redaktsii/57753.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_2-11_pro_bezoplatnu_peredachu_na_balans_upravlinniu_osvity_i_nauky_bilotserkivskoi_miskoi_rady_ta_viddilu_kultury_i_turyzmu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_proektno-koshtorysnoi_dokumentatsii/57548.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_2-11_pro_bezoplatnu_peredachu_na_balans_upravlinniu_osvity_i_nauky_bilotserkivskoi_miskoi_rady_ta_viddilu_kultury_i_turyzmu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_proektno-koshtorysnoi_dokumentatsii/57548.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/819_2-11_pro_bezoplatnu_peredachu_na_balans_upravlinniu_osvity_i_nauky_bilotserkivskoi_miskoi_rady_ta_viddilu_kultury_i_turyzmu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_proektno-koshtorysnoi_dokumentatsii/57548.pdf


  

 

14.  Про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації та виконання 

робіт із зарахуванням їх вартості в рахунок орендної плати 

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

громади міста Білої Церкви з державної власності Міністерства оборони України 

нерухомого майна (квартир) 

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

громади міста Білої Церкви творів образотворчого мистецтва 

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

громади міста Білої Церкви з державної власності Міністерства оборони України 

майна 

18.  Про затвердження об’єкта комунальної власності по бульвару Олександрійському, 

94 до приватизації шляхом продажу на аукціоні 

19.  Про безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади міста 

Білої Церкви до державної власності Національної поліції України майна 

20.  Про внесення змін в рішення міської ради від 11.02.2010р. №1269, рішення міської 

ради від 26.08.2010р. №1461-68-V, рішення міської ради від 25.05.2011р. №190-09-

VІ, рішення міської ради від 21.06.2012р. №630-27-VІ, рішення міської ради від 

19.06.2014р. №1225-60-VІ та скасування рішення міської ради від 22.08.2013р. 

№1027-45-VІ, рішення міської ради від 28.11.2013р. №1114-48-VІ, рішення міської 

ради від 07.11.2014р: №1317-65-VІ, рішення міської ради від 20.11.2014р. №1336-

66-VI, рішення міської ради від 25.06.2015р. №1515-76-VІ, рішення міської ради від 

08.09.2016р. №235-15-VІІ, рішення міської ради від 01.12.2016р. №349-20-VІІ 

21.  Про внесення змін до Програми розвитку комплексного благоустрою міста Біла 

Церква на 2017-2021 роки (зі змінами), затвердженої рішенням міської ради вд 30 

листопада 2017 року № 1642-40-VII 

22.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради  від 28 березня 2019  року № 

3594-68-VII«Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Рентойл»» 

23.  Про внесення змін в рішення міської ради  від  27 червня 2019 року № 4009-73-VII 

«Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МПП ЕКІПАЖ» з правом передачі 

земельних ділянок в суборенду» 

24.  Про внесення змін в рішення міської ради  від  27 червня 2019 року № 4008-73-VII 

«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» 

25.  Про внесення змін в пункт 1  рішення міської ради  від 31 січня 2019  року № 3394-

65-VII«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ФІРМІ «БРАМА-АБФ» 

26.  Про внесення змін в пункт 43 додатку 2 рішення міської ради  від 19 лютого 2015  

року №1408-72-VI «Про оформлення правовстановлюючих документів на земельні 

ділянки громадянам»» 

  

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/822_2-11_pro_nadannia_dozvolu_na_rozrobku_proektno-koshtorysnoi_dokumentatsii_ta_vykonannia_robit_iz_zarakhuvanniam_yikh_vartosti_v_rakhunok_orendnoi_platy/57520.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/822_2-11_pro_nadannia_dozvolu_na_rozrobku_proektno-koshtorysnoi_dokumentatsii_ta_vykonannia_robit_iz_zarakhuvanniam_yikh_vartosti_v_rakhunok_orendnoi_platy/57520.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/814_2-11_pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_z_derzhavnoi_vlasnosti_ministerstva_oborony_ukrainy_nerukhomoho_maina_kvartyr/56667.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/814_2-11_pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_z_derzhavnoi_vlasnosti_ministerstva_oborony_ukrainy_nerukhomoho_maina_kvartyr/56667.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/814_2-11_pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_z_derzhavnoi_vlasnosti_ministerstva_oborony_ukrainy_nerukhomoho_maina_kvartyr/56667.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/729_2-11_pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_tvoriv_obrazotvorchoho_mystetstva/55824.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/729_2-11_pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_tvoriv_obrazotvorchoho_mystetstva/55824.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/936_2-11pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_z_derzhavnoi_vlasnosti_ministerstva_oborony_ukrainy_maina/58044.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/936_2-11pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_z_derzhavnoi_vlasnosti_ministerstva_oborony_ukrainy_maina/58044.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/936_2-11pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_z_derzhavnoi_vlasnosti_ministerstva_oborony_ukrainy_maina/58044.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/816_2-11_pro_zatverdzhennia_ob_yekta_komunalnoi_vlasnosti_po_bulvaru_oleksandriiskomu_94_do_pryvatyzatsii_shliakhom_prodazhu_na_auktsioni/56671.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/816_2-11_pro_zatverdzhennia_ob_yekta_komunalnoi_vlasnosti_po_bulvaru_oleksandriiskomu_94_do_pryvatyzatsii_shliakhom_prodazhu_na_auktsioni/56671.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/815_2-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_komunalnoi_vlasnosti_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_do_derzhavnoi_vlasnosti_natsionalnoi_politsii_ukrainy_maina/56670.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/815_2-11_pro_bezoplatnu_peredachu_z_komunalnoi_vlasnosti_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_do_derzhavnoi_vlasnosti_natsionalnoi_politsii_ukrainy_maina/56670.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/821_2-11_pro_vnesennia_zmin_v_rishennia_miskoi_rady_vid_11_02_2010r_1269__rishennia_miskoi_rady_vid_26_08_2010r___1461-68-u__rishennia_miskoi_rady_vid_25_05_2011r___190-09-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_21_06_2012r___630-27-ui__rishennia_miskoi_rady_vid_19/57518.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/982_2-11_pro_vnesennia_zmn_do_prohramy_rozvytku_kompleksnoho_blahoustroiu_mista_bila_tserkva_na_2017-2021_roky_zi_zminamy___zatverdzhenoi_rishenniam_miskoi_rady_vd_30_lystopada_2017_roku___1642-40-vii/58212.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/982_2-11_pro_vnesennia_zmn_do_prohramy_rozvytku_kompleksnoho_blahoustroiu_mista_bila_tserkva_na_2017-2021_roky_zi_zminamy___zatverdzhenoi_rishenniam_miskoi_rady_vd_30_lystopada_2017_roku___1642-40-vii/58212.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/982_2-11_pro_vnesennia_zmn_do_prohramy_rozvytku_kompleksnoho_blahoustroiu_mista_bila_tserkva_na_2017-2021_roky_zi_zminamy___zatverdzhenoi_rishenniam_miskoi_rady_vd_30_lystopada_2017_roku___1642-40-vii/58212.pdf


  

 

27.  Про поновлення договору оренди землі від 03 березня 2014 року №41 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» 

28.  Про поновлення договору оренди землі від 03 березня 2014 року №39 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» 

29.  Про поновлення договору оренди землі від 03 березня 2014 року №40 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» 

30.  Про поновлення договору оренди землі від 03 березня 2014 року №42 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» 

31.  Про поновлення договору оренди землі від 03 березня 2014 року №38 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» 

32.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«СИЛУЕТ-БЦ» 

33.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Мільцарику 

Геннадію Антоновичу 

34.  Про поновлення договору оренди землі від 12 грудня 2014 року №153 фізичній 

особі – підприємцю Маршалку Владиславу Вадимовичу 

35.  Про поновлення договору оренди землі від 12 грудня 2014 року №151 фізичній 

особі – підприємцю Маршалку Владиславу Вадимовичу 

36.  Про поновлення договору оренди землі від 12 грудня 2014 року №156 фізичній 

особі – підприємцю  Маршалку Владиславу Вадимовичу 

37.  Про поновлення договору оренди землі від 12 грудня 2014 року №154 фізичній 

особі – підприємцю  Маршалку Владиславу Вадимовичу 

38.  Про поновлення договору оренди землі від 12 грудня 2014 року №155  фізичній 

особі – підприємцю  Маршалку Владиславу Вадимовичу 

39.  Про поновлення договору оренди землі від 12 грудня 2014 року №157фізичній особі 

– підприємцю  Маршалку Владиславу Вадимовичу 

40.  Про поновлення договору оренди землі від 12 грудня 2014 року №152 фізичній 

особі – підприємцю  Маршалку Владиславу Вадимовичу 

41.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю  Лягері Юлії 

Олександрівні 

42.  Про поновлення договору оренди землі від 11 грудня 2014 року №147 фізичній 

особі – підприємцю  Лягері Юлії Олександрівні 

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

Григорію Юрійовичу 

44.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю  

«ІНКОМБУД» з правом передачі земельної ділянки в суборенду 

45.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 

з правом передачі земельної ділянки в суборенду ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «БУДСПЕЦСЕРВІС» 

46.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 

 

 

 



  

 

47.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ  З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІСЬКИЙ 

ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ»  

48.  Про розгляд заяви щодо  поновлення договору оренди землі фізичній особі – 

підприємцю Лиценку Олександру Григоровичу 

49.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ВІЛІЯ» 

50.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 

РОЗВИТКУ» 

51.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МПП ЕКІПАЖ» 

52.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 15 серпня 2018 року №17 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МПП ЕКІПАЖ» 

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

Колесніковій Олені Василівні 

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

Лемберській Тамарі Андріївні 

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

Лебединцеву Олегу Олександровичу 

56.  Про припинення терміну дії договору оренди землі громадянину Вдовенку Петру 

Сергійовичу 

57.  Про припинення терміну дії договору оренди землі громадянці Корнієнко Ларисі 

Віталіївні 

58.  Про розгляд заяви щодо припинення терміну дії договору оренди землі Приватному 

підприємству «МЕДЕЯ» 

59.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ВІЛІЯ» 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С.Т.М. - УКРАЇНА» з правом передачі 

земельної ділянки в суборенду 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С.Т.М. - УКРАЇНА» з правом передачі 

земельної ділянки в суборенду за адресою: вулиця Толстого, 40 Б 

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

підприємцю Федіну Ярославу Вячеславовичу 

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

підприємцю  Фаренюку Родіону Олеговичу 

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

підприємцю Бочарову Сергію Олексійовичу 

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

підприємцю Навроцькому Віктору Івановичу 

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

підприємцю Кульбако Павлу Анатолійовичу 



  

 

67.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Корнієнку Андрію Олександровичу 

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

фізичній особі-підприємцю Лемберському Євгенію Олександровичу 

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

постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПАРАФІЇ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

70.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЕКСАНДРИТ - М» 

71.  Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в постійне користування ОБ’ЄДНАННЮ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «РІДНИЙ ДІМ (45)» 

72.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування ОБЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ «ЗОРЯ» ТА ГУРТОЖИТКУ «САЛЮТ» 

вулиця Івана Кожедуба, 155 – А 

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

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування  ОБ’ЄДНАННЮ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ГРАНІТ 2017» 

74.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Однорогу Олегу Михайловичу 

75.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Руденку Андрію Володимировичу 

76.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Івановій Наталії Іванівні 

77.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Степаненку Олегу Івановичу 

78.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Пустовойту Михайлу Івановичу 

79.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кошубі Віталію Анатолійовичу 

80.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Карлінському В’ячеславу Михайловичу 

81.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Олійнику Олегу Костянтиновичу 

82.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Поповецькому Руслану Степановичу 

83.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Корабльовій Аллі Андріївні 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Чалію Володимиру 

Григоровичу 

  



  

 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Чернецькій Олені 

Миколаївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Коваленко Ніні 

Олександрівні 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянці Мироновій Тетяні 

Анварівні 

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

щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється 

громадянці Савіцькій Тетяні Анатоліївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Марчевській Ользі 

Валеріївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кудревичу Сергію 

Михайловичу 

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

щодо відведення земельної ділянки,  цільове призначення якої змінюється у 

власність громадянину Бєлєй Роману Васильовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Чуприні Дмитру 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється  у 

власність громадянину Самусенку Андрію Анатолійовичу 

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

щодо  відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  громадянці  

Пугачовій Жанеті Олександрівні 

95.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  Товариству з 

обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» 

96.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«БЦ-УКРІНВЕСТБУД» 

97.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне користування 

Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Тролейбусне 

управління» 

98.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі-

підприємцю Ковальському Геннадію Анатолійовичу 

  



  

 

99.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Ситніку Сергію Петровичу 

100.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Єсаулкову Володимиру Веніаміновичу 

101.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці  Жежер 

Ларисі Анатоліївні 

102.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Штиці 

Максиму Олександровичу 

103.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Ходаківському Олександру Володимировичу 

104.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці  Черих 

Олені Василівні 

105.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  Чериху 

Валерію  Тимофійовичу 

106.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Петеліній 

Валентині Іванівні 

107.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Дмитраш 

Людмилі Іванівні 

108.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Літовій 

Вікторії Станіславівні 

109.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Самойловій Раїсі Іванівні  

110.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Гурі 

Сергію Володимировичу 

111.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Мартинюку Євгенію Вікторовичу 

112.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Димовій 

Олені Миколаївні 

 

 

 



  

 

113.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Ярмоленко Світлані Іванівні 

114.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  Гріню 

Миколі Сергійовичу 

115.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Дем’яненку Юрію Павловичу 

116.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Фещенко Юлії Дмитрівні 

117.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Королевич Антоніні Юхимівні 

118.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Леоновій 

Юлії Валеріївні 

119.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Пасічник 

Аліні Костянтинівні 

120.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у  спільну часткову власність 

громадянам Семенову Артуру Олександровичу  1/2 частка земельної ділянки, 

Семеновій Ірині Олександрівні  1/2 частка земельної ділянки 

121.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі-

підприємцю Сваричу Андрію Валерійовичу 

122.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі-

підприємцю Денисенку Ігорю Олександровичу 

123.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Медвідь Дмитру Валентиновичу 

124.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянам Яременко 

Яні Анатоліївні, Нечипоренку Ярославу Анатолійовичу 

125.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Масюку 

Сергію Миколайовичу 

126.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Підпалому Сергію Миколайовичу 

  



  

 

127.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється фізичній особі – 

підприємцю Леоновій Наталії Тимофіївні 

128.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянину Павловському Владиславу Андрійовичу 

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

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

Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» за 

адресою: провулок Гоголя, 6а 

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

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

Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» 

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

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

Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» 

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

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

особі – підприємцю Кульбако Павлу Анатолійовичу  

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

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГОС-2016» 

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

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГОС-2016» за 

адресою: вулиця Київська, 96 

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

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

громадянину Туреччини  Кара Хілмі  

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

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

громадянці Саміщенко Анні Олександрівні 

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

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

громадянці  Троцькій Олені Іванівні 

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

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

місцевості) у власність ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ  КООПЕРАТИВУ «СТАВИ» 

139.  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 Покулю Олександру Івановичу 

140.  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 Овчаренку Артему Вікторовичу 



  

 

141.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж трьох земельних ділянок в натурі  (на місцевості)та передачу 

земельних ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» 

142.  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 «ЕН ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП» 

143.  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 «ТРАВЕНЬ 21» 

144.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ФІРМІ 

«БРАМА-АБФ» 

145.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ» 

146.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ 

«МАГУСТ» 

147.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«РІКСА» 

148.  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 Родіоновій 

Ларисі Миколаївні 

149.  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 Родіоновій 

Ларисі Миколаївні за адресою:  вулиця Леваневського, 47/1, приміщення 501 

150.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельного сервітутуз фізичною особою – підприємцем Тараєвою Наталією 

Валентинівною 

 

 

 



  

 

151.  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 Паюнову 

Павлу Олександровичу 

152.  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 Герасименку 

Василю Володимировичу 

153.  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 Артеменко 

Наталії Василівні 

154.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) громадянці Пустовіт 

Людмилі Федорівні 

155.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) громадянину Усенку 

Петру Петровичу  

156.  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 Васильєвій Ларисі Павлівні 

157.  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 Векслер Мальвіні Романівні 

158.  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 Паламарчуку Ігорю 

Миколайовичу 

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 громадянці Шиденко Людмилі 

Олексіївні 

160.  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 Крохмалюк Ірині Василівні 

161.  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 Шевченку Ігорю Івановичу 

162.  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 Семиді Віталію 

Валерійовичу 

 

 

 



  

 

163.  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 Свистун Ользі Іванівні 

164.  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 Вареник Марії Антонівні 

165.  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 Білошкурській Вірі 

Володимирівні 

166.  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 Резніченко Ірині Іванівні 

167.  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 Ткаленко Тетяні 

Станіславівні 

168.  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 Каруку Віталію 

Вадимовичу 

169.  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 Михновецькій Тетяні 

Юріївні 

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 Мамедовій Ірині Анатоліївні 

171.  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 Зінченко Тетяні 

Олександрівні 

172.  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 Єфановій Оксані Сергіївні 

173.  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 Міщенко 

Наталії Олександрівні, Куземку Ігорю Олександровичу 

174.  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 Веред 

Марії Петрівні, Вереду Миколі Петровичу 

  



  

 

175.  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 Корнійчуку 

Володимиру Андрійовичу, Одінцовій Наталії Володимирівні, Степаненку  Михайлу 

Петровичу 

176.  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 Голубу 

Василю Володимировичу, Голубу Володимиру Володимировичу, Голуб Любові 

Володимирівні, Мащенко Надії Володимирівні, Мельніченко Надії Олександрівні 

177.  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 Кузавці 

Костянтину Васильовичу,  Кузавці Сергію Васильовичу 

178.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

часткову власність громадянам Яковлєву Артуру Аркадійовичу,Саакян Вікторії 

Анатоліївні 45/100 часток земельної ділянки у рівних частках 

179.  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  Рощиній 

Ганні Миколаївні  68/100 частки земельної ділянки, Рощиній Марині Анатоліївні 

32/100 частка земельної ділянки 

180.  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 Камінєвій 

Валентині Іванівні  1/4 частка земельної ділянки, Болобан Ірині Вікторівні  1/2 

частка земельної ділянки,  Камінєвій Анні Вікторівні  1/4 частка земельної ділянки  

181.  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 Шишиній 

Ірині Валеріївні  37/100 часток земельної ділянки, Шишиній Тамарі Леонідівні  1/4 

частка земельної ділянки, Плис Олені Володимирівні  38/100 часток земельної 

ділянки 

182.  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 Кальченку 

Олександру Борисовичу  1/2 частки земельної ділянки,  Кальченко Ользі Вікторівні  

1/2 частки земельної ділянки  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

183.  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 Тилик 

Марії Михайлівні  16/25 частки земельної ділянки, Бурінчику Олександру Яковичу 

9/50 частки земельної ділянки,Бурінчіку-Чорному  Яну Вікторовичу  9/50 частки 

земельної ділянки 

184.  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  Вахній Тетяні Олександрівні 

185.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки  комунальної власності у  спільну сумісну власність громадянам 

Клименко Олені Анатоліївні, Камінській Раїсі Анатоліївні,  Жигарєвій Людмилі 

Петрівні, Іщенку Анатолію Петровичу 

186.  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 Воровському Миколі Олександровичу, Воровському Анатолію 

Олександровичу, Воровській Ніні Миколаївні 

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

поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ІТО – ПРОДАКШН» 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту  

громадянці Правук Валентині Михайлівні 

191.  Про встановлення земельного сервітуту з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«СЕНС» 

192.  Про встановлення земельного сервітуту з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«СЕНС» за адресою: вулиця Вокзальна, 22, приміщення 129 

193.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Фаловським Андрієм Миколайовичем за адресою: вулиця Куценка, в районі 

автостанції 

194.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Липовою 

Оленою Анатоліївною 

195.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Клименко 

Галиною Олексіївною 

  



  

 

196.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Мельником Костянтином Павловичем 

197.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Юрцевичем Вадимом Васильовичем 

198.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Гордієнком Олександром Миколайовичем 

199.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕТТІ АЇС УКРАЇНА» 

200.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Зайцевим 

Артемом Євгенійовичем 

201.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ряпаловою Людмилою Матвіївною 

202.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем   

Катричем Денисом Петровичем 

203.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАН В» 

204.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  Тюваєвим 

Вячеславом Вячеславовичем 

205.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «НОВИНА» 

206.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Олексієнком Михайлом Петровичем 

207.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Мазуревичем Дмитром  Володимировичем 

208.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Фаловським Андрієм Миколайовичем 

209.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Судоргіним Сергієм Олександровичем 

210.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  Зайцем 

Робертом Вікторовичем 

211.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Висіцьким Ігорем 

Васильовичем 

212.  Про встановлення земельного сервітуту з  громадянином Осадчим Олександром 

Івановичем 

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

підприємцем Ряпаловою Людмилою Матвіївною за адресою: бульвар Михайла 

Грушевського, в районі магазину «Галіс» 

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

підприємцем  Гончаренко Світланою Миколаївною 

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

підприємцем  Мимренком Юрієм Анатолійовичем 

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

знаходиться в користуванні  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ІНТЕРНАФТА» 



  

 

217.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського  призначення 

комунальної власності  за адресою: вулиця Польова, 84 

218.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського  призначення 

комунальної власності  за адресою: вулиця Сухоярська, 24 

219.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського  призначення 

комунальної власності  з кадастровим номером: 3210300000:06:036:0040 за адресою: 

вулиця Сухоярська, 24 

220.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського  призначення 

комунальної власності  за адресою: вулиця Толстого, 40 

221.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського  призначення 

комунальної власності  з кадастровим номером: 3210300000:06:036:0036 за адресою: 

вулиця Толстого, 40 

222.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності, з цільовим призначенням 03.07. Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі за адресою: вулиця Першотравнева, 10/28 

223.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності за адресою: вулиця Першотравнева, 10/28 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


