
 

 

 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від  20  вересня  2019 р.                                                                                № 2-09-39 

 

Про скликання пленарного засідання 

сімдесят восьмої сесії Білоцерківської  

міської ради VII скликання 

 

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

самоврядування в Україні»: 

1. Скликати пленарне засідання сімдесят восьмої сесії Білоцерківської міської 

ради VII скликання 30 вересня 2019 року о 10 год у великій залі міської ради                                                      

(вул. Ярослава Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

1.  Про інформацію начальника Білоцерківського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Київській області про стан правопорядку, заходи, які 

вживалися щодо попередження правопорушень 

2.  Про інформацію керівника Білоцерківської місцевої прокуратури про результати 

діяльності в місті 

3.  Про внесення змін до міської комплексної Програми подолання дитячої 

бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, підтримки 

сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді «Назустріч 

дітям» на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 21 

грудня 2017 року № 1803-42-VII 

4.  Про деякі питання щодо житлового фонду соціального призначення для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м. Біла Церква 

5.  Про внесення змін до комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту 

міста Біла Церква на 2017 - 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 01 

грудня 2016 року № 352-20-VII 

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

громади міста Білої Церкви з державної власності Міністерства оборони України 

майна 

7.  Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів на території м. Біла Церква 

8.  Про реконструкцію площі ім. Т.Г.Шевченка з встановленням пам’ятника 

Т.Г.Шевченку в м.Біла Церква Київської області 

9.  Про реконструкцію площі Торгова в м. Біла Церква Київської області 

10.  Про реконструкцію парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Біла Церква 

Київської області 

11.  Про внесення змін в  пункт 1  рішення міської ради  від 07 вересня 2017 року №  1183-

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

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/936_2-11pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_z_derzhavnoi_vlasnosti_ministerstva_oborony_ukrainy_maina/58044.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/936_2-11pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_z_derzhavnoi_vlasnosti_ministerstva_oborony_ukrainy_maina/58044.pdf
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/936_2-11pro_nadannia_zghody_na_bezoplatne_pryiniattia_u_komunalnu_vlasnist_terytorialnoi_hromady_mista_biloi_tserkvy_z_derzhavnoi_vlasnosti_ministerstva_oborony_ukrainy_maina/58044.pdf


  

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

фізичній особі – підприємцю Вахній Тетяні Олександрівні» 

12.  Про внесення змін в підпункт 1.6 пункту 1  рішення Білоцерківської міської ради   від 

24 вересня 2015 року №1563-79-VI  «Про передачу земельних ділянок в оренду» 

13.  Про внесення змін в  пункт 1  рішення міської ради  від  27 червня 2019 року № 4038-

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

земельної ділянки у власність громадянці Вареник Марії Антонівні» 

14.  Про внесення змін в  пункт 1  рішення міської ради  від  27 червня 2019 року № 4041-

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

земельної ділянки у власність громадянину Царенку Степану Павловичу» 

15.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Полінозі Світлані 

Григорівні 

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

Віталію Михайловичу 

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

підприємцю  Барбачову Володимиру Григоровичу 

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

Атаманенку Володимиру Вікторовичу 

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

Маршалку Владиславу Вадимовичу 

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

Грищук Лідії Олександрівні 

21.  Про припинення терміну дії договору  про встановлення особистого строкового  

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Шевченком Вадимом Івановичем 

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

підприємцю Павленку Миколі Олександровичу 

23.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності  в оренду громадянці Гнатюк 

Любові Іванівні 

24.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності  в оренду громадянину 

Прокопенку Володимиру Васильовичу 

25.  Про розгляд заява щодо надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в 

суборенду 

26.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ  

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «АМАНД» 

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

відведення земельної ділянки в постійне користування  ОБ’ЄДНАННЮ 

СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО  БУДИНКУ «ЯВІР-22» 

28.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється фізичній особі – 

підприємцю Шумській Світлані Олександрівні 

29.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється  у власність громадянці Шкабарі Ганні 

Іванівні 

  



  

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Пшенишнюку Віктору Івановичу 

31.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Жиляку Миколі Лук’яновичу 

32.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Грибовському Вячеславу Івановичу 

33.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Бадай Роману Олександровичу 

34.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Якобчук Оксані Валеріївні 

35.  Про розгляд заява щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Труфанову 

Юрію Інокентійовичу 

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

відведення земельної ділянки   комунальної власності  в оренду  громадянці Совтус 

Наталії Богданівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Киришуну Сергію 

Володимировичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Юрченку Сергію Михайловичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Куценко Олені Павлівні 

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

відведення земельної ділянки у  власність громадянину Шевченку Віталію  

Володимировичу 

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

відведення  земельної ділянки у власність громадянину  Воробченку Євгенію 

Олеговичу 

42.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду   фізичній особі – 

підприємцю Чумаку Максиму Геннадійовичу з правом передачі земельної ділянки в 

суборенду 

43.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки  комунальної власності в постійне користування  

КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КЛУБУ ЗА 

МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ «ПРОМЕТЕЙ» 

44.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянці Строкоус 

Ганні Петрівні 

45.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянці Строкоус 

Катерині Олександрівні 

46.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянину 



  

Строкоусу Анатолію Яковичу 

47.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Зубко 

Валентині Петрівні 

48.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення   земельної  ділянки 

комунальної власності, цільове призначення  якої змінюється та передачу земельної 

ділянки комунальної  власності у власність громадянці Свиридовській Наталії 

Вікторівні 

49.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної 

ділянки комунальної  власності у власність громадянці Лепетинській Діані Юріївні 

50.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Романенку 

Руслану Леонідовичу 

51.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Цегельник 

Валентині Омел’янівні 

52.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Загородній Наталії 

Вікторівні 

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

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

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ТА 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНСТИТУТУ 

«БІЛОЦЕРКІВЦИВІЛЬПРОЕКТ» 

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

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

особі – підприємцю Хавронюк Тетяні Борисівні 

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

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

Кульчицькій Наталії Володимирівні 

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

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

громадянину Пилипенку Вадиму Володимировичу 

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

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

громадянам   Герасімовій Антоніні Олександрівні, Чугуновій Лідії Олександрівні 

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

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

адресою: вулиця Лугова, 10 

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

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

адресою: вулиця Водопійна, 43 

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

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



  

місцевості) УПРАВЛІННЮ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

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

поділу земельної ділянки фізичній – особі підприємцю Лиценку Олександру 

Григоровичу 

62.  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 Захаренко 

Людмилі Володимирівні 

63.  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 Бобровській 

Наталії Володимирівні 

64.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянину Ломейку Анатолію Івановичу 

65.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянину Скубеничу Сергію Тарасовичу 

66.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянину Костюку Миколі 

Олександровичу 

67.  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 Тищенко Людмилі Євгеніївні 

68.  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 Макаренку Геннадію 

Вікторовичу 

69.  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 Пугачу Василю Івановичу 

70.  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 Троцько Вікторії Миколаївні 

71.  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 Шевченко Наталії 

Олександрівні 

72.  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 Миколайовичу,Кондратюку Всеволоду Васильовичу, Грибанову Віктору 

Васильовичу 

  



  

73.  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 Підопригорі 

Юлії Петрівні, Дегтяр Розі Степанівні 

74.  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 Левченко 

Аліні Валеріївні, Шевченко Любові Петрівні 

75.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

часткову власність громадянам Касянчук Валентині Романівні, Касянчуку Михайлу 

Андрійовичу ½ частку земельної ділянки  у рівних частках 

76.  Про встановлення земельного сервітуту з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК» 

77.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Лягерою 

Юлією Олександрівною 

78.  Про встановлення земельного сервітуту  громадянкою Пахно Наталією Віталіївною 

79.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  Кияницею 

Іваном Івановичем 

80.  Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Шандрою 

Ольгою Володимирівною 

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

знаходиться в користуванні  фізичної особи – підприємця Ковальського Геннадія 

Анатолійовича 

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

знаходиться в користуванні  фізичної особи – підприємця Григоряна Самвела 

Альбертовича 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


