
 

 

 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 24 вересня 2020 р.                                                                                № 2-09-23 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової сто другої 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 другої сесії Білоцерківської 

міської ради VII скликання 25 вересня 2020 року о 09.00 у великій залі міської ради (вул. 

Ярослава Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

1.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» 

2.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 27 серпня 2020 

року № 5730-101-VII «Про виплату до Дня захисника України матеріальної 

допомоги міської ради дітям, батько/мати яких (військовослужбовці, добровольці 

тощо) загинули під час участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних 

сил) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у зоні 

АТО (ООС), під час виконання службового обов’язку щодо захисту Батьківщини» 

3.  Про внесення змін до Міської комплексної програми підтримки ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1805-42-VII (зі змінами) 

4.  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” 

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

«Про бюджет м. Біла Церква на 2020 рік» 

6.  Про надання згоди на безоплатне прийняття об’єкту у комунальну власність 

територіальної громади міста Біла Церква 

7.  Про безоплатну передачу на баланс управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради, управлінню освіти і науки Білоцерківської міської 

ради та Комунальному закладу Білоцерківської міської ради "Білоцерківський 

міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" закінчених 

будівництвом об'єктів 

8.  Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 

Білої Церкви безхазяйних об'єктів, а саме: каналізаційних мереж (мереж 

водовідведення) по вул. Вернадського, будинок 4 та будинок 6 в місті Білій Церкві 
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Київської області 

9.  Про виведення (виключення) майна зі складу об'єкта концесії та укладення 

додаткової угоди до концесійного договору від 25 березня 2013 року 

10.  Про припинення терміну дії договору оренди землі з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

11.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 06 травня 2014 року №86 з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «КИЇВОБЛПРЕСА» 

12.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 17 серпня 2017 року №43 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖ-БУД» 

13.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 12 жовтня 2017 року №51 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖ-БУД» 

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

відповідальністю «ЛУНАМІЛ» 

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

Радченко Ірині Сергіївні 

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

підприємцем Хільчуком Миколою Павловичем 

17.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Фрідманом Сергієм Юрійовичем 

18.  Про припинення терміну дії договору оренди землі СПОЖИВЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЗЕЛЕНИЙ» 

19.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Підопригорою Віталієм 

Володимировичем 

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

Ярмолі Віті Михайлівні 

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

Мартинюку Сергію Івановичу, фізичній особі – підприємцю Мартинюк Аллі 

Олександрівні, громадянці Мартинюк-Багрій  Тетяні Сергіївні 

22.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Кулібабою Людмилою Василівною 

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

Мільцарику Геннадію Антоновичу 

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

Мільцарику Геннадію Антоновичу, кадастровий номер: 3210300000:04:018:0177 

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

Мільцарику Геннадію Антоновичу, кадастровий номер: 3210300000:04:018:0119 

26.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУТА АГРО-ТРЕЙД» 

27.  Про встановлення земельного сервітуту з Товариством з обмеженою 

відповідальністю  «КИЇВОБЛПРЕСА» за адресою: бульвар Олександрійський, в 

районі зупинки громадського транспорту «Площа Перемоги» зі сторони ДДП НАН 

України «Олександрія» 

28.  Про встановлення земельного сервітуту з Товариством з обмеженою 
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відповідальністю  «КИЇВОБЛПРЕСА» 

29.  Про встановлення земельного сервітуту з Товариством з обмеженою 

відповідальністю фірма «ГОТЕЛЬ «КИЇВ» 

30.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Адаменко Тетяною Петрівною площею 0,0005 га 

31.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Адаменко Тетяною Петрівною площею 0,0020 га 

32.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Адаменко Тетяною Петрівною 

33.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Салей 

Світланою Іванівною та фізичною  особою-підприємцем Коваленко Жанною 

Іванівною 

34.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Максименком Вадимом Вікторовичем 

35.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Маркіною Наталією Миколаївною 

36.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Чигирем 

Миколою Петровичем 

37.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Даневич 

Людмилою Василівною 

38.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Погребняк Оленою Миколаївною 

39.  Про встановлення земельного сервітуту з Товариством зобмеженою 

відповідальністю «Солвер ТМ» 

40.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Іваненко 

Тамілою Василівною 

41.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Підопригорою Віталієм Володимировичем 

42.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Горобець Валентиною Петрівною 

43.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Шевченком Вадимом Івановичем 

44.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Тихоступом Василем Петровичем 

45.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Новосельською Світланою Іванівною 

46.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Гриненком Павлом Юрійовичем 

47.  Про встановлення земельного сервітуту з ГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«РОСИЧ» 

48.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Шуляком Дмитром 

Мефодійовичем 

49.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Маліковою Наталією 

Миколаївною 
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50.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Тарасенко Вітою Олександрівною 

51.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Денисенком Ігорем Олександровичем 

52.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Журавлем Віктором Анатолійовичем 

53.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем Галянт 

Оксаною Олексіївною 

54.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Березинець Людмилою Іванівною 

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

Іриною Анатоліївною 

56.  Про виконання рішення Київського окружного адміністративного суду від 8 

вересня 2020 року у справі №320/4685/20  щодо надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 7,5157 га, для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування(03.05.), що розташована за адресою: м. Біла Церква вулиця 

Леваневського, 53 

57.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Усенком 

Олександром Івановичем 

58.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Семеренко Світланою Анатоліївною 

59.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Пилипенком Вадимом 

Володимировичем 

60.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду  ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» 

61.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З  

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСЬ-АКТИВ» 

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

підприємцем Тимошенко Жанною Валентинівною 

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

підприємцем Капроненком Олександром Дмитровичем 

64.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Антосюком Леонідом Григоровичем 

65.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянкою Бойко 

Людмилою Володимирівною 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 
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площею 0,0664 га від загальної площі 0,2315 га ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

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

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ МЕДІМПУЛЬС» 

69.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

виробничо-підприємницькій фірмі «БІЛА ВЕЖА» 

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

із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІСІЕМ ГРУП», громадянину Загорульку Володимиру 

Петровичу 

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

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» 

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

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» за адресою: вулиця 

Гагаріна, 37-а 

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

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «КВЕТА» 

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

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

фізичній особі-підприємцю Кириченку Андрію Віталійовичу 

75.  Про надання дозволу на розроблення  технічної документації із землеустрою  

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

громадянину Ковальову Олександру Євгенійовичу 

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

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

громадянці Степановій Надії Володимирівні 

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

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

адресою: вулиця Робітнича, 11 

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

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

адресою: вулиця Панфілова, 26 

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

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

адресою: вулиця Логінова, 9 

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

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

адресою: вулиця Лазаретна, 5 
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81.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянці Сахаровій  Вероніці Імрівні 

82.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельних ділянок комунальної власності в оренду  фізичній особі – підприємцю 

Дригало Людмилі Борисівні 

83.  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 

Ястреб Людмилі Олександрівні 

84.  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 «ГУМО-БУД» 

85.  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 «БЦ ФУНДАМЕНТБУД» 

86.  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 «ЛАНА» 

87.  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 Мельниченку 

Івану Захаровичу 

88.  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 Мальцевій 

Людмилі Юріївні 

89.  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 

Лагуті Оксані Михайлівні, Лагуті Миколі Олександровичу 

90.  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 

Зозуленку Сергію Іларіоновичу, Зозуленку Олександру Іларіоновичу, Гедз Оксані 

Володимирівні 

91.  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 

Мороз Світлані Миколаївні, Міщенко Олені Федорівні 
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92.  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 Лемішку 

Олександру Івановичу 

93.  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 Середі Катерині 

Яківні 

94.  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 Власенку 

Анатолію Петровичу 

95.  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 Голубу 

Володимиру Івановичу 

96.  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 Дубчаку 

Роману Олександровичу 

97.  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 Осадчому 

Павлу Михайловичу 

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 Пархоменко 

Тетяні Іванівні 

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 Ковальчук Ользі 

Максимівні 

100.  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 власність громадянину 

Ковальчуку Роману Вікторовичу 

101.  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 

Кобець Тетяні Володимирівні, Яковенко Любові Петрівні 

102.  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 

Тараненку Євгену Миколайовичу, Тюріній Інні Данилівні,  Кузьменку 
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Володимиру Васильовичу 

103.  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 

Здебській Ользі Миколаївні 30/100 частки земельної ділянки, Яновській Ларисі 

Григорівні 18/100 часток земельної ділянки, Яременку Петру Ходосійовичу 14/100 

часток земельної ділянки 

104.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Ользі Григорівні 

105.  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 

Волощук Галині Григорівні, Волощуку Віктору Вікторовичу 

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 громадянці Матусевич 

Анастасії Анатоліївні 

107.  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 Котвицькій Анні Сергіївні 3/10 частки земельної ділянки, Бугай Юлії 

Олексіївні  7/10 частки  земельної ділянки 

108.  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 

Зініченку Миколі Тихоновичу, Зініченку Олександру Тихоновичу 

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 Коробченко 

Мирославі Олексіївні 

110.  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 

Твардовському Миколі Васильовичу, Зайцеву Владиславу Олександровичу 

111.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЮГ» 

112.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

113.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду з фізичній особі-підприємцю 

Синявській Ользі Вікторівні 
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114.  Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Таубе Світлані 

Борисівні 

115.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Тромсі Ірині Сергіївні 

116.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гоні Ірині Олександрівні 

117.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Метик Олені Василівні 

118.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бондарю Святославу Миколайовичу 

119.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Розуменко Ніні Миколаївні 

120.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ткаченку Олександру Вікторовичу 

121.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ткаченко Ларисі Миколаївні 

122.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Головіну Євгену Олексійовичу 

123.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Соботовичу Олександру Петровичу 

124.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Завгородньому Володимиру 

Олександровичу 

125.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Завгородньому Володимиру 

Володимировичу 

126.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Сєрих Анатолію Івановичу 

127.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власністьгромадянину Бражевському Олегу Сергійовичу 

128.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Костюку Владиславу Валерійовичу 

129.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Сломчинській Ірині Анатоліївні 

130.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ліченко Валентині Анатоліївні 

131.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Хавкіну Григорію Павловичу 

132.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Поліщуку Анатолію Олександровичу 

133.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Концевичу Павлу Вікторовичу 

134.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки у власність громадянину Плющу Борису Миколайовичу 

135.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бичкову Владиславу Вікторовичу 

136.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бичкову Владиславу Вікторовичу за 

адресою: вулиця Кириленка 

137.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Хоменку Анатолію Анатолійовичу 

138.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі – підприємцю 

Тищенку Григорію Івановичу 

139.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Назиму Олександру Івановичу 

140.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Косяк Тетяні Миколаївні 

141.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Тарадайку Юрію Володимировичу 

142.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність з цільовим призначенням 02.01. Для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) громадянину Тарадайку Юрію Володимировичу 

143.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність з цільовим призначенням 01.05. Для індивідуального 

садівництва громадянину Тарадайку Юрію Володимировичу 

144.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність з цільовим призначенням 07.03. Для індивідуального 

дачного будівництва громадянину Кальченку Олександру Олександровичу 

145.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кальченку Олександру 

Олександровичу 

146.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність з цільовим призначенням 01.05. Для індивідуального 

садівництва громадянину Кальченку Олександру Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Легейді Олексію 

Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кацалапу 

Олександру Сергійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кацалапу Олександру 

Сергійовичу з цільовим призначенням 01.05. Для індивідуального садівництва 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Мальцевій Людмилі 
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Юріївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Крохмалюк Ірині 

Василівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Бікетову Віктору 

Івановичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Александровій Ользі 

Іванівні 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній 

особі – підприємцю Романчук Юлії Петрівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Дупляченку Олексію 

Васильовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Савенку Сергію 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність  громадянці Закрасняній Оксані 

Сергіївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Крилову Юрію 

Івановичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Грибу Роману 

Івановичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  громадянину Іваніцькому Олександру 

Семеновичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Іваніцькому 

Олександру Миколайовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Плахотнюку Євгенію 

Івановичу 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду   фізичній 

особі – підприємцю Скориченко Надії Петрівні та фізичній особі – підприємцю 

Коваленко Ніні Анатоліївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Самойленко Тетяні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність  громадянину Калініченку Віталію 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Голуб Ользі Юріївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Федюку Владиславу 

Романовичу 

168.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне користування 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВЕСНА» 

УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ 

169.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянам Дмитраш 

Людмилі Іванівні, Гребенніковій Тетяні Іванівні 

170.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Царенку Степану Павловичу 

171.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Гуменюку Давиду Вікторовичу 

172.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Антонюк Світлані Степанівні 

173.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Чохленку Анатолію Ананійовичу 

174.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Чохленку Олексію Анатолійовичу 

175.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Однорогу Олегу Михайловичу 

176.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Хахулі Олександру Васильовичу 

177.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Величко Анні Василівні 

178.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Корінчук Інні Анатоліївні 

179.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 
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Зінковському Павлу Вікторовичу 

180.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Коломійцю Івану Андрійовичу 

181.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Вознесенському Ігорю Васильовичу 

182.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Чорноконю Валерію Олександровичу 

183.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Сич 

Людмилі Олексіївні 

184.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Мартинюк Лідії Григорівні 

185.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Ковальчуку Сергію Васильовичу 

186.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Літош 

Світлані Вікторівні 

187.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству 

з додатковою відповідальністю «РАЙСІЛЬГОСПТЕХНІКА» 

188.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Романчук Юлії Петрівні 

189.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Романчук Юлії Петрівні, площею 0,0860 га 

190.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛТЕКС» 

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

підприємцю  Троценку Віталію Анатолійовичу, фізичній особі-підприємцю  

Троценко Світлані Анатоліївні 

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

3210300000:02:028:0002 в оренду фізичній особі – підприємцю Сокол Вікторії 

Вікторівні 

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

підприємцю Сокол Вікторії Вікторівні 

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

підприємцю Куленку Леоніду Петровичу 

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

3210300000:07:007:0092 в оренду  фізичній особі-підприємцю Куленку Леоніду 

Петровичу 
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196.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне користування 

СПОЖИВЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

«ЗЕЛЕНИЙ» 

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

підприємцю Мартинюку Сергію Івановичу, фізичній особі – підприємцю 

Мартинюк Аллі Олександрівні 

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

підприємцю Єремяну Артуру Ікметовичу, фізичній особі-підприємцю  Ващенку 

Юрію Івановичу 

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

підприємцю Парненку Станіславу Васильовичу та фізичній особі – підприємцю 

Петріченко Аліні Станіславівні 

200.  Про передачу 56/100 часток  земельної ділянки комунальної власності у спільну 

часткову власність громадянину Ярошенку Сергію Миколайовичу 

201.  Про передачу 1/2 частки  земельної ділянки комунальної власності у спільну 

часткову власність громадянину Гемалюку Вячеславу Олександровичу 

202.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Панаєвій Віталіні Володимирівні 

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

постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПАРАФІЇ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

204.  Про розгляд заяви про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Хроленко Галині Валеріївні 

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

оренду фізичній особі – підприємцю Підопригорі Ярославу Володимировичу 

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

оренду громадянці Печонкіній Наталії Анатоліївні 

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

оренду громадянці Печонкіній Наталії Анатоліївні, кадастровий номер: 

3210300000:04:018:0177 

208.  Про розгляд заяви що передачі земельної ділянки комунальної власності в оренду 

громадянці Печонкіній Наталії Анатоліївні кадастровий номер: 

3210300000:04:018:0119 

209.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Дядюрі 

Оксані Миколаївні 

210.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «АЛЕКС К ЛТД» 

211.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Полінозі 

Світлані Григорівні 

212.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Ольховику 

Віталію Васильовичу 

213.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Ольховику 

Віталію Васильовичу за адресою: вулиця Павліченко, 23 
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214.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Денисенку 

Ігорю Олександровичу 

215.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТЕХСЕРВІС» 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Никончук Тетяни 

Іванівни 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Красовського  Сергія 

Сергійовича 

218.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Панасюк Ганні 

Леонідівні 

219.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

комунальної власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«БІОФАРМА-ПЛАЗМА-ІНВЕСТ» 

220.  Про надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду 

фізичної особи-підприємцю Гурській Світлані Петрівні 

221.  Про внесення змін в  рішення міської ради  від  29 серпня 2019 року  №4191-75-VII 

«Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Лазаренку 

Григорію Юрійовичу» 

222.  Про внесення змін в назву та пункт 1 рішення міської ради  від  25 квітня 2019 

року  № 3762-70-VII «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  Публічному 

акціонерному товариству «Городище-Пустоварівський цукровий завод»» 

223.  Про внесення змін в назву та пункт 1 рішення міської ради  від  25 квітня 2019 

року  № 3763-70-VII «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  Публічному 

акціонерному товариству «Городище-Пустоварівський цукровий завод» за 

адресою: вулиця Привокзальна, 9а» 

224.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради від 30 липня 2020 року № 5595-

100-VII «Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОМТОРГ»» 

225.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради  від  15 травня  2020  року № 

5282-96-VII«Про встановлення земельного сервітуту з ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  «ЖЛК-УКРАЇНА» 

226.  Про внесення змін в пункт 65  додаток 2 рішення міської ради  від  19 лютого 2015 

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

земельні ділянки громадянам» 

227.  Про внесення змін в  рішення міської ради від  27 грудня  2018 року  № 3297-63-

VII «Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Лєоновим Андрієм Савіновичем» 

228.  Про скасування  рішення міської ради від 27 лютого 2020 року № 5013-91-VII 

«Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
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частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення 

земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Лиценком Олександром 

Григоровичем» 

229.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Корсунському Олександру 

Зіновійовичу 

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

підприємцю Шемберко Аллі Петрівні 

231.  Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі-

підприємцю Єрмоленко Олені Олексіївні та фізичній особі-підприємцю Тарчинець 

Тетяні Олексіївні 

232.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  територіальній громаді м.Біла Церква за адресою: провулок Проточний 

233.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності  у власність  громадянці 

Гутівській Ларисі Вікторівні 

234.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності  у власність  громадянці 

Однорог Тетяні Миколаївні 

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

підприємцю Кухарю Володимиру Миколайовичу 

236.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кнечунасу Миколі 

Володимировичу 

237.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду МАЛОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ЕКОРОС» 

238.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянам 

Бриндзі Аліні Миколаївні, Зуєвій Майї Миколаївні 

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

підприємцю Кулініч Ганні Миколаївні 

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

підприємцю Бриндзі Володимиру Васильовичу 

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

оренду громадянці Роман Олені Олексіївні 

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

оренду громадянці Роман Олені Олексіївніза адресою: бульвар Олександрійський, 

58В, приміщення 1,  2 

243.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Мініній 

Аллі Аполлінаріївні 

244.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Юревичу Юрію Володимировичу 

245.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
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щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Ковбасі Ганні 

Василівні 

246.  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 власність громадянці 

Ковбасі Ганні Василівні 

247.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Богданцем В’ячеславом Івановичем 

248.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Небозі 

Валерію Сильвестровичу 

249.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Косінською Іриною Петрівною 

250.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Назаренку 

Василю Петровичу 

251.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Авдієнку 

Сергію Павловичу 

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

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

адресою: вулиця Степана Бандери, 179 

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

із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки громадянам Російської Федерації  

Кліманській Надії Миколаївні, Кліманському Ігорю Анатолійовичу 

254.  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 Мікеладзе Олені 

Петрівні 

255.  Про припинення терміну дії договору оренди землі з громадянином Прокопенком 

Володимиром Васильовичем 

256.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Штиці Ользі Василівні 

257.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Тураєвій Наталії Анатоліївні 

258.  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» 

259.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Могилці Олександру 

Миколайовичу 

260.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Дубовиком Іллею Васильовичем 
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261.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності  в оренду громадянці 

Бабенюк Аллі Вікторівні 

262.  Про передачу 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 

263.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Жураківським Олександром Леонідовичем 

264.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Жураківським Олександром Леонідовичем за адресою: вулиця Олеся Гончара, в 

районі будинку №6 

265.  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 Романюк Наталії 

Володимирівні 

266.  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 Зубкову Ігорю 

Івановичу 

267.  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 

Осадчій Наталії Михайлівні, Осадчому Олександру Васильовичу, Школьник Юлії 

Василівні, Школьник Аліні Іванівні 

268.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Синиці 

Тетяні Геннадіївні 

269.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Ігнатьєву Андрію Олександровичу 

270.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустроющодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Штельман Олександрі Олегівні 

271.  Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду   товариству з 

обмеженою відповідальністю «ВЕЛИКИЙ ТРИКУТНИК» 

272.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Стороженко Галині Василівні 

273.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодовстановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянам 

Веровенко Вірі Сергіївні 1/2 частки земельної ділянки, Веровенку Юрію Івановичу 

1/2 частки земельної ділянки 

274.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки фізичній особі-підприємцю Солодовичу Олексію Володимировичу, 
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фізичній особі-підприємцю Чирку Владиславу Володимировичу, громадянці 

Красновій Тамарі Вячеславівні, громадянину Олійнику Олегу Костянтиновичу 

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

підприємцю Чирку Владиславу Володимировичу, фізичній особі-підприємцю 

Солодовичу Олексію Володимировичу 

276.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Шилову Івану Петровичу 

277.  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 власність громадянину 

Троцькому Миколі Петровичу 

278.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки громадянину Чередніченку В’ячеславу 

Вікторовичу 

279.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Антоненком Костянтином 

Григоровичем 

280.  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 Корчуку Віктору Миколайовичу 

281.  Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

282.  Про внесення змін в рішення міської ради  від 29 серпня 2019 року № 4325-75-VII 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту громадянці Правук Валентині Михайлівні» 

283.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Мілоновій Олені 

Володимирівні 

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

підприємцем Горбульським Олександром Фішелевичем 

285.  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 

Петрик Галині Борисівні, Хромченко Анатолію Вікторовичу 

286.  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 громадянці 

Горовій Ніні Михайлівні 41/100 частки земельної ділянки 

287.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
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земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Мілоновій Тетяні 

Олександрівні 

288.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Даниленку Євгенію Миколайовичу 

289.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Олійник 

Наталії Олександрівні 

290.  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 Сердюк Ганні 

Антонівні 

291.  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 Хагерті Оксані 

Володимирівні 

292.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності у 

власність гаражно-будівельному кооперативу «ЗІРКА» 

293.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Романюк Віті Миколаївні 

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

оренду  фізичній особі-підприємцю Федоренку Руслану Віталійовичу 

295.  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 Люльці Ніні Андріївні ½ частки земельної ділянки, Мельник Наталії 

Адамівні ½  частки  земельної ділянки 

296.  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 Доценко Галині Іванівні 9/25 частки земельної ділянки, 

Тхоржевському Олегу Миколайовичу  39/100 частки  земельної ділянки 

Тхоржевському Віктору Івановичу1/4 частки  земельної ділянки 

297.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою-підприємцем Возним Олександром 

Володимировичем 

298.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Демчуком Олександром Васильовичем 

299.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту від 12 лютого 2018  року №11 з фізичною особою-підприємцем Возним 

Олександром Володимировичем 

300.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Демчуком Олександром Васильовичем для експлуатації та обслуговування  

тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності №3 
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301.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Новосельською Світланою Іванівною 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 
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Секретар міської ради                                                                            Василь САВЧУК 

 

 

Юридичне управління міської ради                                                       _________________ 

 

 

Начальник організаційного 

відділу міської ради                                                                                Лариса КОРОБЕНКО 


