
 

 

 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 26 серпня 2020 р.                                                                                № 2-09-21 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової сто першої сесії Білоцерківської  

міської ради VII скликання 

 

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

самоврядування в Україні»: 

1. Скликати пленарне засідання позачергової сто першої сесії Білоцерківської 

міської ради VII скликання 27 серпня 2020 року о 10.00 у великій залі міської ради (вул. 

Ярослава Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

1.  Про присвоєння комунальній установі Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних послуг» імені Петера Новотні 

2.  Про деякі питання діяльності комунальної установи Білоцерківської міської ради 

"Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні" 

3.  Про затвердження Міської цільової програми щодо проведення огляду водіїв 

транспортних засобів на стан алкогольного сп’яніння та оформлення результатів 

такого огляду в III-IV кварталах 2020 року 

4.  Про інформацію начальника Білоцерківського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції України в Київській області про стан 

правопорядку, заходи, які вживалися щодо попередження правопорушень 

5.  Про інформацію керівника Білоцерківської місцевої прокуратури про результати 

діяльності в місті 

6.  Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Біла Церква за І півріччя 2020 

року 

7.  Про внесення змін до рішення міської ради від 16 квітня 2020 р. № 5211-95-VІІ 

“Про затвердження Програми щодо здійснення комплексних заходів, 

спрямованих на ліквідацію та запобіганню поширення на території міста Біла 

Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” 

8.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 р. № 4768-86-VІІ 

«Про бюджет м. Біла Церква на 2020 рік» 

9.  Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті 

Біла Церква на одну особу за I та II квартал 2020 року 

10.  Про внесення змін до Договору від 23 лютого 2017 р. № 1 ГВ, затвердженого 

рішенням міської ради 23 лютого 2017 року № 495-26-VІІ «Про затвердження 

Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи» (зі 

змінами) шляхом укладення додаткової угоди 

11.  Про звернення до Офісу Президента України, Верховної Ради України щодо 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/957_02-11_pro_prysvoiennia_komunalnii_ustanovi_bilotserkivskoi_miskoi_rady_terytorialnyi_tsentr_nadannia_sotsialnykh_posluh__imeni_petera_novotni/75937.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/957_02-11_pro_prysvoiennia_komunalnii_ustanovi_bilotserkivskoi_miskoi_rady_terytorialnyi_tsentr_nadannia_sotsialnykh_posluh__imeni_petera_novotni/75937.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/956_02-11_pro_deiaki_pytannia_diialnosti_komunalnoi_ustanovy_bilotserkivskoi_miskoi_rady_terytorialnyi_tsentr_nadannia_sotsialnykh_posluh_im__petera_novotni/75893.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/956_02-11_pro_deiaki_pytannia_diialnosti_komunalnoi_ustanovy_bilotserkivskoi_miskoi_rady_terytorialnyi_tsentr_nadannia_sotsialnykh_posluh_im__petera_novotni/75893.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/pro_info_nach_bts_viddilu_politsii_pro_stan_pravoporiadku_zakhody__yaki_vzhyvalysia_shchodo_poperedzhennia_pravoporushen/71748.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/pro_info_nach_bts_viddilu_politsii_pro_stan_pravoporiadku_zakhody__yaki_vzhyvalysia_shchodo_poperedzhennia_pravoporushen/71748.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/pro_info_nach_bts_viddilu_politsii_pro_stan_pravoporiadku_zakhody__yaki_vzhyvalysia_shchodo_poperedzhennia_pravoporushen/71748.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/399_02-11_pro_informatsiiu_kerivnyka_bilotserkivskoi_mistsevoi_prokuratury_pro_rezultaty_diialnosti_v_misti/71753.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/399_02-11_pro_informatsiiu_kerivnyka_bilotserkivskoi_mistsevoi_prokuratury_pro_rezultaty_diialnosti_v_misti/71753.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/890_02-11_pro_zatverdzhennia_zvitu_pro_vykonannia_biudzhetu_m_bila_tserkva_za_i_pivrichchia_2020_roku/75274.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/890_02-11_pro_zatverdzhennia_zvitu_pro_vykonannia_biudzhetu_m_bila_tserkva_za_i_pivrichchia_2020_roku/75274.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/963_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_miskoi_rady_vid_16_kvitnia_2020_r_5211-95-vii__pro_zatverdzhennia_prohramy_shchodo_zdiisnennia_kompleksnykh_zakhodiv__spriamovanykh_na_likvidatsiiu_ta_zapobihanniu_poshyrennia_na_terytorii_mista_bila_tserkva_hostr/76278.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/963_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_miskoi_rady_vid_16_kvitnia_2020_r_5211-95-vii__pro_zatverdzhennia_prohramy_shchodo_zdiisnennia_kompleksnykh_zakhodiv__spriamovanykh_na_likvidatsiiu_ta_zapobihanniu_poshyrennia_na_terytorii_mista_bila_tserkva_hostr/76278.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/963_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_miskoi_rady_vid_16_kvitnia_2020_r_5211-95-vii__pro_zatverdzhennia_prohramy_shchodo_zdiisnennia_kompleksnykh_zakhodiv__spriamovanykh_na_likvidatsiiu_ta_zapobihanniu_poshyrennia_na_terytorii_mista_bila_tserkva_hostr/76278.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/963_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_miskoi_rady_vid_16_kvitnia_2020_r_5211-95-vii__pro_zatverdzhennia_prohramy_shchodo_zdiisnennia_kompleksnykh_zakhodiv__spriamovanykh_na_likvidatsiiu_ta_zapobihanniu_poshyrennia_na_terytorii_mista_bila_tserkva_hostr/76278.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/963_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_miskoi_rady_vid_16_kvitnia_2020_r_5211-95-vii__pro_zatverdzhennia_prohramy_shchodo_zdiisnennia_kompleksnykh_zakhodiv__spriamovanykh_na_likvidatsiiu_ta_zapobihanniu_poshyrennia_na_terytorii_mista_bila_tserkva_hostr/76278.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/729_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_miskoi_rady_vid_20_hrudnia_2019_r_4768-86-vii__pro_biudzhet_m__bila_tserkva_na_2020_rik/73912.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/729_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_rishennia_miskoi_rady_vid_20_hrudnia_2019_r_4768-86-vii__pro_biudzhet_m__bila_tserkva_na_2020_rik/73912.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/900_02-11_pro_vyznachennia_velychyny_oposeredkovanoi_vartosti_naimu_orendy__zhytla_v_misti_bila_tserkva_na_odnu_osobu_za_i_ta_ii_kvartal_2020_roku/75442.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/900_02-11_pro_vyznachennia_velychyny_oposeredkovanoi_vartosti_naimu_orendy__zhytla_v_misti_bila_tserkva_na_odnu_osobu_za_i_ta_ii_kvartal_2020_roku/75442.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/959_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_dohovoru_vid_23_liutoho_2017_r_1_hv__zatverdzhenoho_rishenniam_miskoi_rady_23_liutoho_2017_roku___495-26-vii__pro_zatverdzhennia_dohovoru_na_hospodarske_vidannia_skladovymy_hazorozpodilnoi_systemy___zi_zminamy__shliakhom_uk/75970.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/959_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_dohovoru_vid_23_liutoho_2017_r_1_hv__zatverdzhenoho_rishenniam_miskoi_rady_23_liutoho_2017_roku___495-26-vii__pro_zatverdzhennia_dohovoru_na_hospodarske_vidannia_skladovymy_hazorozpodilnoi_systemy___zi_zminamy__shliakhom_uk/75970.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/959_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_dohovoru_vid_23_liutoho_2017_r_1_hv__zatverdzhenoho_rishenniam_miskoi_rady_23_liutoho_2017_roku___495-26-vii__pro_zatverdzhennia_dohovoru_na_hospodarske_vidannia_skladovymy_hazorozpodilnoi_systemy___zi_zminamy__shliakhom_uk/75970.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/959_02-11_pro_vnesennia_zmin_do_dohovoru_vid_23_liutoho_2017_r_1_hv__zatverdzhenoho_rishenniam_miskoi_rady_23_liutoho_2017_roku___495-26-vii__pro_zatverdzhennia_dohovoru_na_hospodarske_vidannia_skladovymy_hazorozpodilnoi_systemy___zi_zminamy__shliakhom_uk/75970.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/961_02-11_pro_zvernennia_do_ofisu_prezydenta_ukrainy_verkhovnoi_rady_ukrainy_shchodo_proiektu_zakonu_ukrainy__pro_riieltorsku_diialnist_v_ukraini__vid_09_chervnia_2020_roku__3618/76119.pdf
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проєкту Закону України "Про рієлторську діяльність в Україні" від 09 червня 

2020 року №3618 

12.  Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників 

13.  Про фінансово-господарську автономію закладів загальної середньої, 

позашкільної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів комунальної власності м. 

Біла Церква 

14.  Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти комунальної власності м. Біла Церква 

15.  Про затвердження Програми підтримки всебічного розвитку дітей та молоді з 

аутизмом і синдромом Дауна в м. Біла Церква на 2021-2025 роки 

16.  Про погодження укладення договору інвестування на виконання робіт з 

будівництва громадської будівлі «Багатофункціонального комплексу з 

громадською вбиральнею» 

17.  Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 

Білої Церкви безхазяйного об’єкта, а саме: каналізаційної мережі (мережі 

водовідведення) по вул. Івана Кожедуба, 195 в місті Білій Церкві Київської 

області 

18.  Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності  за адресою: бульвар Олександрійський,  в районі будівлі 

№54В 

19.  Про розроблення технічної документації  із землеустрою   щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності  за адресою: провулок Проточний площею 

0,2270 га  

20.  Про розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки 

комунальної власності  за адресою: вул. Мережна з метою підготовки лоту  до 

проведення земельних торгів у формі аукціону 

21.  Про внесення змін в пункт 2 рішення міської ради   від 15 травня 2020 року № 

5409-96-VII  «Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу земельної ділянки  комунальної власності у  спільну часткову власність  

громадянам Мельник Ніні Остапівні, Смирній Олені Анатоліївні,  Говорко Ірині 

Володимирівні» 

22.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради   від  15 травня 2020 року 

№5453-96-VII  «Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки  приватному підприємству «БЦ 

МЕХСЕРВІС» 

23.  Про внесення змін  в рішення міської ради  від 15 травня 2020 року                                                                              

№ 5379-96-VII «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Кривошеї Вікторії 

Петрівні» 

24.  Про внесення змін в рішення міської ради  від  15 травня 2020 року №5323-96-

VII  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки приватної власності, цільове призначення  якої змінюється громадянці 

Фірсовій Юлії Валеріївні за адресою: вулиця Привокзальна, 16» 

25.  Про внесення змін в рішення міської ради  від 06 грудня 2019 року № 4766-85-VI 

I» Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «НАЦІОНАЛЬНА 

МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ СЛУЖБИ КРОВІ «ЧЕРВОНА ЛІНІЯ» 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/961_02-11_pro_zvernennia_do_ofisu_prezydenta_ukrainy_verkhovnoi_rady_ukrainy_shchodo_proiektu_zakonu_ukrainy__pro_riieltorsku_diialnist_v_ukraini__vid_09_chervnia_2020_roku__3618/76119.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/961_02-11_pro_zvernennia_do_ofisu_prezydenta_ukrainy_verkhovnoi_rady_ukrainy_shchodo_proiektu_zakonu_ukrainy__pro_riieltorsku_diialnist_v_ukraini__vid_09_chervnia_2020_roku__3618/76119.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/960_02-11_deiaki_pytannia_profesiinoho_rozvytku_pedahohichnykh_pratsivnykiv/76082.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/958_02-11_pro_zatverdzhennia_prohramy_pidtrymky_vsebichnoho_rozvytku_ditei_ta_molodi_z_autyzmom_i_syndromom_dauna_v_m_bila_tserkva_na_2021-2025_roky/75966.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/958_02-11_pro_zatverdzhennia_prohramy_pidtrymky_vsebichnoho_rozvytku_ditei_ta_molodi_z_autyzmom_i_syndromom_dauna_v_m_bila_tserkva_na_2021-2025_roky/75966.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/781_02-11_pro_pohodzhennia_ukladennia_dohovoru_investuvannia_na_vykonannia_robit_z_budivnytstva_hromadskoi_budivli_bahatofunktsionalnoho_kompleksu_z_hromadskoiu_vbyralneiu/74826.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/781_02-11_pro_pohodzhennia_ukladennia_dohovoru_investuvannia_na_vykonannia_robit_z_budivnytstva_hromadskoi_budivli_bahatofunktsionalnoho_kompleksu_z_hromadskoiu_vbyralneiu/74826.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/781_02-11_pro_pohodzhennia_ukladennia_dohovoru_investuvannia_na_vykonannia_robit_z_budivnytstva_hromadskoi_budivli_bahatofunktsionalnoho_kompleksu_z_hromadskoiu_vbyralneiu/74826.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/779_02-11_pro_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_bezkhaziainoho_ob_yekta_a_same__kanalizatsiinoi_merezhi__merezhi_vodovidvedennia__po_vul__ivana_kozheduba__195_v_misti_bilii_tserkvi_kyivskoi_oblasti/74717.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/779_02-11_pro_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_bezkhaziainoho_ob_yekta_a_same__kanalizatsiinoi_merezhi__merezhi_vodovidvedennia__po_vul__ivana_kozheduba__195_v_misti_bilii_tserkvi_kyivskoi_oblasti/74717.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/779_02-11_pro_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_bezkhaziainoho_ob_yekta_a_same__kanalizatsiinoi_merezhi__merezhi_vodovidvedennia__po_vul__ivana_kozheduba__195_v_misti_bilii_tserkvi_kyivskoi_oblasti/74717.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/779_02-11_pro_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_bezkhaziainoho_ob_yekta_a_same__kanalizatsiinoi_merezhi__merezhi_vodovidvedennia__po_vul__ivana_kozheduba__195_v_misti_bilii_tserkvi_kyivskoi_oblasti/74717.pdf
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26.  Про внесення змін в рішення міської ради  від 15 травня 2020 року № 5423-96-

VII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Геращенку Володимиру Андрійовичу 

27.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Приватному акціонерному 

товариству «Хімчистка» 

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

відповідальністю «ТРАВЕНЬ-21» 

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

Юрченку Ярославу Петровичу 

30.  Про припинення терміну дії договору  про встановлення особистого строкового  

сервітуту з громадянином Марценюком Андрієм Петровичем 

31.   Про передачу земельної ділянки комунальної власності   в оренду громадянам 

Бриндзі Аліні Миколаївні, Зуєвій Майї Миколаївні 

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

підприємцю Кулініч Ганні Миколаївні 

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

підприємцю Бриндзі Володимиру Васильовичу 

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

підприємцю Слободянюк Аллі Іванівні 

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

підприємцю  Слюсаренку Анатолію Миколайовичу 

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

підприємцю  Шевченко Тетяні Іванівні 

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

підприємцю Ольховику Віталію Васильовичу 

38.  Про розгляд заяви щодо передачу земельної ділянки комунальної власності   в 

оренду громадянці Роман Олені Олексіївні 

39.  Про розгляд заяви щодо передачу земельної ділянки комунальної власності  в 

оренду громадянці Роман Олені Олексіївні за адресою: бульвар 

Олександрійський, 58В, приміщення 1,  2 

40.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ТЕРРА АРАВІЯ» 

41.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ПРОМЛІЗИНГ» 

42.  Про поновлення договору оренди землі Приватному акціонерному товариству 

«Хімчистка» 

43.  Про поновлення договору оренди землі Фізичній особі-підприємцю Тихоступ 

Оксані Петрівні 

44.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Чалому 

Валентину Володимировичу 

45.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Білоброву 

Віталію Івановичу 

46.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Вєтрову 

Олександру Юрійовичу 

47.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Кабулою Сергієм Валерійовичем 

48.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Шевченко Оксаною Олексіївною 

49.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 
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Кулаковим Андрієм Валерійовичем 

50.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Васищевим Дмитром 

Анатолійовичем 

51.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Стеценком Олегом Івановичем за адресою: вулиця Леваневського, в районі 

будинку №32 

52.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Стеценком Олегом Івановичем 

53.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Тетерук Оленою 

Андріївною 

54.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою - підприємцем 

Караман Мирославою В’ячеславівною за адресою: бульвар Олександрійський, в 

районі будинку №44/2 

55.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою - підприємцем 

Караман Мирославою В’ячеславівною за адресою: вулиця Сквирське шосе, в 

районі будинку №224 

56.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою - підприємцем 

Караман Мирославою В’ячеславівною за адресою: вулиця Леваневського, в 

районі житлового будинку №36 

57.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою - підприємцем 

Караман Мирославою В’ячеславівною за адресою: бульвар Олександрійський, в 

районі будинку №137 

58.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою - підприємцем 

Караман Мирославою В’ячеславівною за адресою: вулиця Героїв Крут, в районі 

житлового будинку №45 

59.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою - підприємцем 

Караман Мирославою В’ячеславівною 

60.  Про встановлення земельного сервітуту з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «ФРІДЕЙ» 

61.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Олексієнком Михайлом Петровичем 

62.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Ільїною Ларисою Вікторівною 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «АРХІТЕКТУРНО-

ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» 

64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гончаруку Валентину 

Володимировичу 

65.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Морозу Костянтину 

Володимировичу 

66.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Бондаренко Ніні Валентинівні 

67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Соломасі Ігорю Івановичу 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бублію Едуарду Сергійовичу 

69.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Возному Юрію Олександровичу 
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70.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Соломасі Людмилі Борисівні 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Строкачу Роману Вікторовичу 

72.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Соломасі Анні Миколаївні 

73.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Назим Тетяні Володимирівні 

74.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Головасі Наталії Петрівні 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  в оренду   

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВУС УКРАЇНА» 

76.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення   земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення  якої змінюється громадянину 

Підпалому Сергію Миколайовичу 

77.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду   ГАРАЖНО – 

БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ЗІРКА» 

78.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Стороженко Галині Василівні 

79.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Кривенькому Роману Олексійовичу 

80.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Довганю В’ячеславу Юрійовичу  

81.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Мельніченко Людмилі Андріївні 

82.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Степаненку Олегу Івановичу 

83.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Забашті Євгену Васильовичу 

84.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Івановій Наталії Іванівні 

85.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Бровченко Варварі Власівні 

86.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Терещенко Ніні Олексіївні 

87.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту фізичній особі-підприємцю Зінковській Світлані Іванівні за адресою: 

бульвар Княгині Ольги, навпроти магазину «АТБ» 

88.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної  документації  із землеустрою  
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щодо поділу земельної ділянки  Приватному акціонерному товариству 

«Хімчистка» 

89.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки  громадянам Андреєвій Наталії Геннадіївні, 

Андреєвій Валентині Лук’янівні  

90.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації  із землеустрою  

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «ШЕРВУД ТРЕЙД» 

91.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

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

фізичній особі – підприємцю Семченко Надії Федорівні 

92.  Про надання дозволу на розроблення технічної  документації із землеустрою 

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

за адресою: вулиця Василя Стуса,49 

93.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на  розроблення  технічної  

документації  із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки  Приватному 

акціонерному товариству «Хімчистка» 

94.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на  розроблення  технічної 

документації  із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВУС УКРАЇНА» 

95.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЕКОРОС» 

96.  Про погодження технічної документації із землеустрою  щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній 

особі – підприємцю Білошкурському Павлу Олександровичу 

97.  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 

«ПАНОРАМА СІТІ» 

98.  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 Хабуттіновій 

Еліні Анатоліївні 

99.  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 Кицкай Анні 

Петрівні 

100.  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 Карану 

Валерію Миколайовичу 

101.  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 Суржик Галині 

Григорівні 

102.  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 Веред 

Валентині Андріївні 

103.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 



7 

 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Донцю 

Анатолію Володимировичу 

104.  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 Скубі Світлані 

Полікарпівні 

105.  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 Скороходу 

Віктору Степановичу 

106.  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 Навроцькому 

Миколі Федотовичу 

107.  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 Ширіній Оксані 

Валентинівні 

108.  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 Майстренко 

Юлії Володимирівні 

109.  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 Огороднік 

Любові Юріївні 

110.  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 Кривенді Ніні 

Володимирівні 

111.  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 Семченко Марії 

Василівні 

112.  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 Білоус Галині 

Олександрівні 

113.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодовстановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Злочевській 

Ніні Олександрівні 

114.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодовстановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Грубріній Ользі 

Василівні 

115.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодовстановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
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земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Ярошенку 

Анатолію Федоровичу 

116.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодовстановлення 

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

земельної ділянкикомунальної власності у власність  громадянці Мальованій 

Надії Павлівні 

117.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодовстановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Новіковій 

Наталії Ігорівні 

118.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодовстановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Багрову 

Олександру Васильовичу 

119.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодовстановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Скляру 

Миколі Олександровичу 

120.  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 Калініченку Олександру Андрійовичу, Калініченко Катерині 

Вікторівні 

121.  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 Петренку Петру Івановичу, Ковтун Ользі Володимирівні, Петренко 

Тетяні Олександрівні 

122.  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 Іващук Надії Андріанівні, Іващуку Андрію Віленіновичу 

123.  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 Поночовній Тетяні Володимирівні, Мельник Ользі Іванівні, Лозовій 

Ганні Іванівні, Федоренко Людмилі Анатоліївні, Лозовому Олегу 

Володимировичу, Лозовому Владиславу Олеговичу, Лозовому Олександру 

Володимировичу, Лозовій Олександрі Георгіївна 

124.  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 Жижко Зої Олександрівні  13/25  частки земельної ділянки, Богуш 

Тетяні Юріївні 6/25  частки  земельної ділянки, Півню Леоніду Олександровичу 
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6/25  частки  земельної ділянки 

125.  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 часткову власність 

громадянам Ратушній Ірині Анатоліївні  21/100  частки земельної ділянки, 

Трачук Світлані Анатоліївні 21/100  частки  земельної ділянки 

126.  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 громадянам 

Герасімовій Антоніні Олександрівні, Чугуновій Лідії Олександрівні 

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

знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю 

«АГРОРЕМТЕХНІКА» 

128.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

комунальної власності фізичній особі – підприємцю Григоряну Самвелу 

Альбертовичу 

129.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

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

Білоцерківському районному товариству «ЛВО» 

130.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

комунальної власності  Білоцерківському районному товариству «ЛВО» 

131.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

Територіальній громаді м.Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради за 

адресою: вул.Сухоярська, в районі будівлі №18 з метою підготовки лоту до 

проведення земельних торгів у формі аукціону та включення земельної ділянки 

до Переліку  земельних ділянок  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності Територіальної громади м.Біла Церква, права оренди на 

які  виставляються на земельні торги у формі  аукціону шляхом  продажу 

окремими лотами в м.Біла Церква. 

132.  Про розроблення технічної документації  із землеустрою  щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності за адресою: вул. Сквирське шосе, 178 з метою 

підготовки лотів  до проведення земельних торгів у формі аукціону 

133.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради  від  27 лютого 2020 року  № 

5080-91-VII «Про поновлення договору оренди землі  Товариству з обмеженою 

відповідальністю фірмі «Татьяна» 

134.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в пункт 1 рішення міської ради  від 27 

вересня  2018 року  № 2823-57-VII «Про передачу земельної ділянки 

комунальної власності  в оренду громадянці Онопрієнко Ользі Миколаївні» 

135.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Комунальному підприємству  «Комбінат шкільного харчування» 

136.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 05 березня 2015 року №12 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-

ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ФІРМІ «БІЛА ВЕЖА» 

137.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З 
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ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ 

ФІРМІ «БІЛА ВЕЖА» 

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

Паюнову Павлу Олександровичу 

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

підприємцем  Федоренко Катериною Анатоліївною 

140.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою-підприємцем  Лук’янчиковою Ольгою 

Олександрівною 

141.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності  в оренду фізичній особі 

– підприємцю Герману Ігорю Івановичу 

142.  Про передачу земельної ділянки  комунальної власності в оренду   громадянці 

Дерун Анастасії Анатоліївні 

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

оренду   фізичній особі-підприємцю Потапчук Лесі Миколаївні 

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

оренду фізичній особі – підприємцю Федоренку Руслану Віталійовичу 

145.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ФІРМІ «БІЛА 

ВЕЖА» 

146.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю  Барбачову 

Володимиру Григоровичу 

147.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Собку 

Олександру Станіславовичу 

148.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Лимарчуком Віктором Анатолійовичем 

149.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Горобінською Ольгою 

Іванівною 

150.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Скворцовим Дмитром Олександровичем 

151.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Марущаком Романом Миколайовичем 

152.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Гриценко Таїсією Іванівною 

153.  Про встановлення земельного сервітуту  з фізичною особою-підприємцем 

Фірсовою Юлією Валеріївною 

154.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Вознесенським Василем 

Васильовичем 

155.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту  з Приватним 

підприємством «ГОРИЗОНТ» 

156.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустроющодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду   з фізичній особі-підприємцю 

Басараб Тетяні Василівн 

157.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки у власність громадянам Новосельській Світлані Іванівні, 

Денисенко Галині Костянтинівні 

158.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Зварич Ніні Володимирівні 

159.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Розі Валентину Євгенійовичу 

160.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кузіну Володимиру Леонідовичу 

161.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гейлу Василю Ігоровичу 

162.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Широчкіній Ларисі Вікторівні 

163.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Самолюку Сергію Антоновичу 

164.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Чернявській Ользі Андріївні 

165.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Качану Роману Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування ОБ’ЄДНАННЮ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ГРАНІТ 2017» 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам Ковальчук Наталії 

Петрівні, Бохан Тетяні Саватіївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Чередніченку 

В’ячеславу Вікторовичу 

169.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне користування 

ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ  

«РІДНИЙ ДІМ (45)» 

170.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Мініній Аллі Аполлінаріївні 

171.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Юревичу Юрію Володимировичу 

172.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Плющу Борису Миколайовичу 

173.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Карпенку Дмитру Руслановичу 

174.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
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щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) 

за адресою: вулиця Робітнича,13 

175.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

за адресою:  провулок Таращанський, 53 

176.  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 Анісімову 

Дмитру Олександровичу 

177.  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 Давиденку 

Миколі Володимировичу 

178.  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 Юрченко Юлії 

Сергіївні 

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 сумісну власність  

громадянам Крижанівському Дмитру Вікторовичу, Федосєєвій Ользі Вікторівні 

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 сумісну власність  

громадянам Новосельській Світлані Іванівні, Денисенко Галині Костянтинівні 

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 сумісну власність 

громадянам Григоренку Анатолію Олександровичу, Зорі Наталії Петрівні,  

Пановій Яні Василівні, Антонюк Інні Василівні 

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 Животову Валентину Івановичу  2149/3600  частки земельної 

ділянки, Животовій Ксенії Вікторівні 251/3600 частки  земельної ділянки 

Романенко Тетяні Петрівні 1/3 частки  земельної ділянки 

183.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення 

земельного сервітуту з  фізичною  особою-підприємцем Герасімовичем 

Ігорем Юрійовичем 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 


