
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 21 жовтня 2019 р.                                                                                № 2-09-45 

 

Про скликання пленарного засідання 

вісімдесят першої 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 вісімдесят першої сесії Білоцерківської міської 

ради VII скликання 31 жовтня 2019 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. 

Ярослава Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

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

комітету за 8 місяців 2019 року 

2.  Про укладення Угоди про співробітництво і партнерство між містом Біла Церква і 

містом Переяслав-Хмельницький Київської області 

3.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2018 р. № 3184-62-VІІ 

«Про бюджет м.Біла Церква на 2019 рік» 

4.  Про встановлення граничного нормативу рентабельності для застосування 

Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №3» при розрахунку платних медичних послуг 

5.  Про встановлення граничного нормативу рентабельності для застосування 

Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №1» при розрахунку платних медичних послуг 

6.  Про встановлення граничного нормативу рентабельності для застосування 

Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» при розрахунку платних 

медичних послуг 

7.  Про встановлення граничного нормативу рентабельності для застосування 

Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» при розрахунку 

платних медичних послуг 

8.  Про встановлення граничного нормативу рентабельності для застосування 

Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» при розрахунку 

платних медичних послуг 

9.  Про встановлення граничного нормативу рентабельності для застосування 

Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №2» при розрахунку платних медичних послуг 



  

10.  Про встановлення граничного нормативу рентабельності для застосування 

Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №4» при розрахунку платних медичних послуг 

11.  Про встановлення граничного нормативу рентабельності для застосування 

Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський пологовий будинок» при розрахунку платних медичних послуг 

12.  Про встановлення граничного нормативу рентабельності для застосування 

Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради «Дитяча 

стоматологічна поліклініка» при розрахунку платних медичних послуг 

13.  Про організацію роботи бібліотеки — філії №1 для дітей комунального закладу 

Білоцерківської міської ради Білоцерківська міська централізована бібліотечна 

система ім. П.Красножона 

14.  Про затвердження переліку цілісних майнових комплексів, що можуть бути 

передані в оренду 

15.  Про звернення до Кабінету Міністрів України, акціонерного товариства 

«Українська залізниця» щодо організації використання адміністративної будівлі 

станції Роток 

16.  Про звернення до Київської обласної ради та Київської обласної державної 

адміністрації щодо вжиття заходів для проведення необхідних ремонтних робіт та 

відновлення діяльності будинку культури за адресою: м. Біла Церква, вул. 

Леваневського, 85-А 

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

міста Біла Церква безоплатно центральної дитячо-юнацької спортивної бази 

«Трудові резерви» 

18.  Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого 

водовідведення м. Біла Церква 

19.  Про безоплатну передачу на баланс департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради основних засобів 

20.  Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» на 2019-2021 роки 

21.  Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом, здійснення представницьких та 

інших заходів на 2020 рік 

22.  Про затвердження Концепції створення будинку літніх людей 

23.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 

року №3050-60-VІІ «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування міста 

Біла Церква на 2019-2023 роки» 

24.  Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та соціального захисту 

населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки 

25.  Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківтепломережа» на баланс комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційної контори № 7 нерухомого 

майна, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вул. 

Леваневського, 77 



  

26.  Про безоплатну передачу з балансу управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради на баланс комунального закладу Білоцерківської 

міської ради дитячо-юнацькій спортивній школі «Зміна», відділу культури та 

туризму Білоцерківської міської ради, комунального закладу Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх», комунального закладу Білоцерківської міської ради Клубу за місцем 

проживання «Прометей» майна 

27.  Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради на баланс відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради майна 

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

громади міста Білої Церкви з власності Всеукраїнської благодійної організації 

«Українська фундація правової допомоги» майна 

29.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне користування 

РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 

ПАРАФІЇ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

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

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

громадянці Троцькій Олені Іванівні 

31.  Про проведення інвентаризації земель частини території м.Біла Церква за адресою: 

вулиця Леваневського, в районі автостоянки,в місті Біла Церква 

32.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності 

33.  Про внесення змін в пункт 2 рішення міської ради  від  25 жовтня  2018 року                                                                        

№ 2986-59-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 сумісну власність 

громадянам Коваленко Вірі Антонівні, Козіній Аллі Григорівні, Ложко Любові 

Олексіївні» 

34.  Про внесення змін в пункт 1  рішення міської ради  від 25 жовтня 2018  року № 

2939-59-VII«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  комунальної власності  в оренду ГАРАЖНО-

БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ЗІРКА» 

35.  Про внесення змін в пункт 2 рішення міської ради  від  30 травня 2019 року № 3919-

71-VII «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 Бейліс Олені Миколаївні» 

36.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради  від  29 серпня 2019 року  № 

4192-75-VII «Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНКОМБУД» з правом передачі земельної ділянки в суборенду» 

37.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради  від 29 серпня 2019 року № 4323-

75-VII «Про надання дозволу на розроблення технічної  документації  із 

землеустрою щодо встановлення  меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється  право суборенди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

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

відповідальністю «ЕТАЛОН-2009» 



  

39.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 

ГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ«НАДІЯ-3» 

40.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНІЙ ФІРМІ 

«МОНОЛІТБУД» 

41.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ХІМЧИСТКА» 

42.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Акціонерному товариству закритого типу Білоцерківському спеціалізованому 

управлінню №548 «САНТЕХМОНТАЖ» 

43.  Про припинення терміну дії договору оренди землі громадянці Кохан Ганні 

Василівні 

44.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

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

Кухарю Володимиру Миколайовичу 

46.  Про розгляд заяви щодо припинення терміну дії договору оренди землі фізичній 

особі – підприємцю Васильєвій Ірині Василівні 

47.  Про розгляд заяви щодо припинення терміну дії договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту з фізичною особою – підприємцем Костиною 

Романом Івановичем 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

фізичній особі – підприємцю Лиценку Олександру Григоровичу 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

громадянину Горбенку Олександру Володимировичу 

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

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

адресою: вулиця Академіків Гродзинських, 16 

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

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

адресою: провулок Челюскінців, 34 

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

встановлення (відновле   ння) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянці Лєвіній Аллі Володимирівні 

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

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

особі – підприємцю Кваші Петру Васильовичу 

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

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

громадянці Ромашкіній Євгенії Миколаївні 

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

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

адресою: вулиця Матросова, 11 



  

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

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

громадянину Бєлєй Роману Васильовичу 

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

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

адресою: вулиця Котляревського, 63/9 

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

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

місцевості) громадянину  Григору Віктору Аркадійовичу 

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

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

місцевості)  в оренду громадянину Пернеру Геннадію Аркадійовичу 

60.  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 Струлєву Олексію 

Олексійовичу 

61.  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 

Мартиненку Олександру Павловичу, Онанченку Олександру Івановичу, Олійник 

Наталії Олександрівні 

62.  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 Гордієнко 

Тетяні Володимирівні, Гільченко Любові Володимирівні 

63.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянці Савочці Валентині 

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  спільну сумісну власність громадянам Мартинюку 

Анатолію Сергійовичу, Мартинюку Олександру Сергійовичу 

65.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) та передачу 55/100 

частки земельної ділянки комунальної власності у  спільну часткову власність 

громадянці Пастушенко Галині Лаврентіївні 

66.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянці Ібрагімовій Галині Хамитівні 

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 Єлізаровій Ніні Дмитрівні 

68.  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 Свердлику 

Антону Костянтиновичу, Хлєбніковій Владиславі Вадимівні 

69.  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  

фірмі «ЮСА» 

70.  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 

Білошкурському Павлу Олександровичу 

71.  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 «БЦ 

МЕХСЕРВІС» 

72.  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 Степенку 

Павлу Геннадійовичу 

73.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

82/100 часток земельної ділянки комунальної власності у  спільну часткову 

власність громадянину Черепенчуку Івану Анатолійовичу 

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

поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 

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

поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІОФАРМА-ІНВЕСТ» 

76.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Воловику Станіславу Олексійовичу 

77.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі – підприємцю 

Масюку Олександру Миколайовичу 

78.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Дейнезі Галині Вацлівівні 

79.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Сироті Ігорю Васильовичу 

80.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Коломієць Івану Андрійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кочергіну Євгенію 

Миколайовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Кареті Ганні Миколаївні 

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



  

щодо  відведення земельної ділянки  комунальної власності  в оренду  громадянці 

Галинській Тетяні Петрівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Максимовій Ларисі 

Марківні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Лінчевському 

Станіславу Петровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Чернову Роману 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Тішельковій Тетяні 

Пантеліївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Донцю Дмитрію 

Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Самусенку Андрію 

Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Линник Людмилі 

Миколаївні 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі 

– підприємцю Вдовіченку Ігорю Васильовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Войцехівському 

Олександру Володимировичу 

93.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Болбочану Анатолію Дмитровичу 

94.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Єременко 

Наталії Вікторівні 

95.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці  

Заплотинській Наталії Петрівні 

96.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Устименку Юрію Васильовичу 

97.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Шевченку Анатолію Федоровичу 

98.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 



  

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГНУС ЛІМІТЕД» 

99.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  громадянці Курочці 

Олені Генадіївні 

100.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється фізичній особі - 

підприємцю Макєєвій Катерині Василівні 

101.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Вдовиченку Мирославу Васильовичу 

102.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Полякову Володимиру Сергійовичу 

103.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Гурцкаія Джоні Анзоровичу 

104.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Оніщуку Євгенію Анатолійовичу 

105.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Кравченко Галині Володимирівні 

106.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Куніцькій Тамарі Анатоліївні 

107.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Класен 

Лілії Василівні 

108.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ  ЦУКРОВИ ЗАВОД» 

109.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  шістнадцяти земельних 

ділянок та передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду  

Приватному акціонерному товариству «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

110.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі-

підприємцю Єремяну Артуру Ікметовичу, фізичній особі-підприємцю Ващенку 

Юрію Івановичу 

111.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу  земельної 

ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі-підприємцю Циганюку 

Андрію Володимировичу 

112.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину 



  

Харитинському Володимиру Миколайовичу 

113.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину 

Корсунському Олександру Зіновійовичу 

114.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Геваку 

Сергію Степановичу 

115.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІПРОН ТРЕЙД» 

116.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Веред Ользі 

Андріївні 

117.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Корінному 

Руслану Володимировичу 

118.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Литвин 

Наталії Василівні 

119.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТП ЛАНГОРА» 

120.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМНІКІЯ» 

121.  Про поновлення договору оренди землі громадянці Ямковій Олені Миколаївні 

122.  Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству «Інна» 

123.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПАРАФІЇ РІЗДВА 

ХРИСТОВОГО 

124.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Гриценко 

Таїсією Іванівною 

125.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Пшерадзською Людмилою Олексіївною 

126.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Барбачовим Володимиром Григоровичем 

127.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Гнатюком 

Віктором Андрійовичем 

128.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІКТОРІЯ-85» 

129.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Огрудковою Іриною Вікторівною 

130.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Фрідманом Сергієм Юрійовичем 

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

підприємцем Зезюліним Василем Олексійовичем 

132.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ярмольчуком Сергієм Анатолійовичем 

133.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Горбенком Олександром 

Володимировичем 

134.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Гаюком 



  

Олександром Івановичем 

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

підприємцем  Ященко Жанною Олексіївною 

136.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Паксютовою Світланою Миколаївною 

137.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Вісіцькою 

Юлією Богданівною 

138.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Халявінською Тетяною Анатоліївною 

139.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Кузьмінською  Оленою  Олександрівною 

140.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Волошиною Наталією Михайлівною 

141.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Дутчаком Василем 

Йосиповичем 

142.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Шишкаловим Олександром Володимировичем 

143.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Петренком Юрієм Івановичем 

144.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Циганюком Андрієм Володимировичем 

145.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Луцишиним Михайлом 

Володимировичем 

146.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Гутман 

Валентиною Іванівною 

147.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Ковальовій Людмилі Анатоліївні 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШЕРВУД ТРЕЙД» 

149.  Про передачу земельних ділянок комунальної власності в  постійне користування 

150.  Про  передачу ½  частки земельної ділянки комунальної власності у  спільну 

часткову власність громадянці Пустовіт Людмилі Федорівні 

151.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду СПОЖИВЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЮР’ЇВ» 

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

оренду фізичній особі-підприємцю Нєвєровій Фені Петрівні 

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

підприємцю Олійник Оксані В’ячеславівні та громадянці Юревич Ірині Сергіївні 

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

ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ  

СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ УПРАВЛІННЮ № 548 «САНТЕХМОНТАЖ» 

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

підприємцю Чумаку Максиму Геннадійовичу 

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

підприємцю Кухарю Володимиру Миколайовичу 



  

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

громадянину Ободзинському Олександру Анатолійовичу 

158.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

159.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності за адресою: вулиця Першотравнева, 10/28 

160.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності за адресою: вулиця Польова, 80, приміщення 3 

161.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності за адресою: вулиця Леваневського, 53к 

162.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності за адресою: вулиця Леваневського, 20А 

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

комунальної власності, яка знаходиться в користуванні  ПРИВАТНОГО МАЛОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СВЯТОСЛАВ» 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Г. Дикий 

 


