
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 18 листопада  2019 р.                                                                                № 2-09-52 

 

Про скликання пленарного засідання 

вісімдесят четвертої 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 четвертої сесії Білоцерківської міської 

ради VII скликання 28 листопада 2019 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. 

Ярослава Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

1.  Про затвердження на посаді заступника міського голови 

2.  Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 23 лютого 2017 року № 

501-26-VІІ «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті Білій 

Церкві на 2017-2020 роки» 

3.  Про затвердження міської цільової програми безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення міста 

Біла Церква та за певними категоріями захворювань на 2020 рік 

4.  Про затвердження міської цільової програми «Цукровий діабет на І квартал 2020 

року» 

5.  Про внесення змін до міської цільової програми запобігання та лікування серцево-

судинних і судинно-мозкових захворювань населення міста Біла Церква на 2018-

2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24 травня 2018 року №2279-52-

УІІ (зі змінами) 

6.  Про внесення змін до міської програми розвитку та підтримки (фінансової) 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №1» на 2019 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 29 листопада 2018 року №3039-60-VІІ (зі змінами) 

7.  Про внесення змін до міської програми розвитку та підтримки (фінансової) 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №2» на 2019 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 29 листопада 2018 року №3041-60-VІІ (зі змінами) 

8.  Про внесення змін до міської програми розвитку та підтримки (фінансової) 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №3» на 2019 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 29 листопада 2018 року №3042-60-VІІ (зі змінами) 

 

 

 



  

9.  Про внесення змін до міської програми розвитку та підтримки (фінансової) 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №4» на 2019 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 29 листопада 2018 року №3043-60-VІІ (зі змінами) 

10.  Пpo внесення змін до міської програми розвитку та підтримки (фінансової) 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський пологовий будинок» на 2019 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 29 листопада 2018 року №3046-60-VII (зі змінами) 

11.  Про внесення змін до міської програми розвитку та підтримки (фінансової) 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Дитяча 

стоматологічна поліклініка» на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 29 

листопада 2018 року №3044-60-VII (зі змінами) 

12.  Про внесення змін до міської програми розвитку та підтримки (фінансової) 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» на 2019 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 29 листопада 2018 року №3045-60-VІІ (зі змінами) 

13.  Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Біла Церква за 9 місяців 2019 

року 

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

«Про бюджет м.Біла Церква на 2019 рік» 

15.  Про затвердження Програми профілактики рецидивної злочинності та 

правопорушень у м. Біла Церква на 2020-2022 роки 

16.  Про погодження змін до Інструкції з виконання польотів (використання повітряного 

простору) у районі аеродрому «Біла Церква» комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» 

затвердженої директором КП БМР «БВАК» Кандауровим С.М. 16.04.2018 року, 

погодженої головою Державіаслужби Більчуком О.В. 04.06.2018 року та погоджене 

рішенням Білоцерківської міської ради № 2565-55-VІІ від 30.08.2018 року «Про 

погодження Інструкції з використання польотів(використання повітряного 

простору) у районі аеродрому «Біла Церква» комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» 

17.  Про присудження Премії Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток 

місцевого самоврядування 

18.  Про затвердження міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Біла 

Церква на 2020 рік 

19.  Про затвердження складу постійно діючої комісії для розгляду питань щодо 

відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання), постачання гарячої води та Порядку відключення 

(відокремлення) споживачів від систем централізованого опалення та постачання 

гарячої води 

20.  Про затвердження Програми щодо організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру у м. Біла Церква на 2020 рік 

21.  Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2014 року №1372-68-VІ 

«Про деякі питання безоплатної первинної правової допомоги в м. Біла Церква» 

шляхом викладення додатку у новій редакції 



  

22.  Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради житлово-експлуатаційної контори № 1 на баланс комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Архітектурно-планувальне бюро» 

нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Біла 

Церква, бульвар Олександрійський , 75 

23.  Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації для 

використання територіальною громадою м. Біла Церква на період 2020 - 2024 роки 

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

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

листопада 2017 року № 1642-40-VІІ 

25.  Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги Білоцерківської 

міської ради у галузі будівництва та архітектури 

26.  Про затвердження детального плану частини території сектору № 39 міста Біла 

Церква, обмеженого вул. Рибна та проектними магістральними дорогами, 

орієнтовною площею 6,5 га 

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

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

громадянці Троцькій Олені Іванівні 

28.  Про розроблення  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності з кадастровим номером 3210300000:02:004:0101 

29.  Про відсутність намірів щодо поновлення договору оренди землі від 19 березня 

2015 року №45з фізичною особою – підприємцем Авдієнком Сергієм Павловичем 

30.  Про відсутність намірів щодо встановлення земельного сервітуту на новий строк 

для експлуатації та обслуговування павільйону  по вулиці Митрофанова, в районі 

житлового будинку № 73 по вулиці Леваневського  фізичній особі – підприємцю 

Горбульському Олександру Фішелевичу 

31.  Про проведення інвентаризації земель частини території м. Біла Церква, обмеженої 

вулицями Запорізькою, Озерною, Річковою та р. Рось 

32.  Про розгляд заяви щодо проведення інвентаризації окремої земельної ділянки за 

адресою:   вулиця Ярмаркова, 19 в місті Біла Церква 

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

4332-75-VII «Про встановлення земельного сервітуту з  фізичною особою-

підприємцем Юрцевичем Вадимом Васильовичем» 

34.  Про розгляд заяви щодо  внесення змін в  пункт 1 та назву 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» 

35.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в  пункт 1 та назву 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 

36.  Про припинення права постійного користування земельною  ділянкою Відкритому 

акціонерному товариству «Росава» 



  

37.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Спільному українсько-

йорданському підприємству у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

«Катрін» 

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

відповідальністю науково-виробничій фірмі «Агроінтер» 

39.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «РІКСА» 

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

Кисілю Олександру Миколайовичу 

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

Кизим Ользі Валеріївні 

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

Хавронюк Тетяні Борисівні 

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

Тупчію Петру Яковичу 

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

Тупчію Петру Яковичу 

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

підприємцем Дригало Людмилою Борисівною 

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

Герасименку Василю Володимировичу 

47.  Про припинення терміну дії договору оренди землі громадянці Свиридовській 

Наталії Вікторівні 

48.  Про припинення терміну дії договору оренди землі  громадянину Вересу Миколі 

Миколайовичу 

49.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Командитному 

товариству «ГРЕГУЛЬ І КОЛЕКТИВ» 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВ ІНВЕСТ ГРУП» 

51.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності  в оренду ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ВІЛІЯ» 

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

підприємцю Єфімовій Інні Анатоліївні, фізичній особі-підприємцю Єфімовій Зінаїді 

Леонтіївні 

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

підприємцю Кисілю Олександру Миколайовичу та фізичній особі – підприємцю 

Москалюку Віталію Володимировичу 

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

підприємцю  Лемберському Євгенію Олександровичу 

55.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  громадянину 

Вознесенському Ігорю Васильовичу 

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

оренду  громадянину  Вознесенському Ігорю Васильовичу 

57.  Про поновлення договору оренди землі  Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕКОНІКА» 



  

58.  Про поновлення договору оренди землі СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-

ЙОРДАНСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТРІН» 

59.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Петрик 

Валентині Костянтинівні 

60.  Про поновлення договору оренди землі  громадянці Биковській Тетяні 

Олександрівні 

61.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Зейналову 

Ільгаму Зейнал огли 

62.  Про поновлення договору оренди землі від 16 грудня 2014 року №158 фізичній 

особі – підприємцю Зейналову Ільгаму Зейнал огли 

63.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі громадянину 

Пашинському Віктору Миколайовичу 

64.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з Товариством з обмеженою відповідальністю «АПТЕКА №250» 

65.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Черняєвим Вадимом Івановичем 

66.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Гордієнком Олександром 

Миколайовичем 

67.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Пелюховською Валентиною Андріївною 

68.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Расторгуєвою Світланою Олександрівною 

69.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Поліщук 

Наталією Олексіївною 

70.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  Новаком 

Сергієм Петровичем 

71.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Сліпченком Володимиром Вікторовичем 

72.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Висоцьким Віталієм Олександровичем 

73.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Пелюховським Віталієм Михайловичем 

74.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Шевченком Вадимом Івановичем 

75.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Радченком Юрієм Євгеновичем 

76.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Базаровою 

Зухрою Атаївною 

77.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Яковлевим Віктором Леонідовичем 

78.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Гриньком 

Ігорем Івановичем 

  



  

79.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.С.Л.» площею 0,0014 га 

80.  Про встановлення земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ  З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.С.Л.» 

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

підприємцем  Ряпаловою Людмилою Матвіївною 

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

підприємцем Ряпаловою Людмилою Матвіївною адресою: вулиця Некрасова, в 

районі житлового будинку №47/1  по вулиці Леваневського 

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

підприємцем  Ряпаловою Людмилою Матвіївною за адресою: вулиця Куценка, в 

районі гуртожитку №12а 

84.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної  власності, цільове призначення якої змінюється 

фізичній особі – підприємцю Кизим Ользі Валеріївні 

85.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі – підприємцю  

Ткаченку Віталію Михайловичу 

86.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бойку Дмитру Володимировичу 

87.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Резніченко Ганні Олександрівні 

88.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  громадянину Сорокіну Олександру Валерійовичу 

89.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Нестеренко Яні Станіславівні 

90.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Олійник Наталії Олександрівні 

91.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Даниленку Олександру Васильовичу 

92.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Шевченку Олександру Віталійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Чехуну Володимиру 

Миколайовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Майданову Юрію 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Руссулу Сергію 

Федоровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Потапову Арсенію 

Владиславовичу 

  



  

97.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення  якої змінюється громадянину Гладюку 

Сергію Миколайовичу 

98.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду   Приватному 

акціонерному товариству «АМВ» 

99.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної 

ділянки комунальної власності в оренду громадянам Шеремету Павлу Вікторовичу, 

Шеремету Олександру Вікторовичу, Шеремет Людмилі Олексіївні,  Шеремету 

Віктору Володимировичу 

100.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Однорогу Дмитру Івановичу 

101.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Дехтяру Костянтину Вікторовичу 

102.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Неклюдову Сергію Рафаіловичу 

103.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Юхно 

Тетяні Леонідівні 

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

із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки  громадянину Марценюку Андрію 

Петровичу 

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

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки громадянину Марценюку Андрію 

Петровичу за адресою: бульвар Михайла Грушевського, 13 

106.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне 

користування Комунальній установі Білоцерківської міської ради  «Інспекція з 

благоустрою міста Біла Церква» 

107.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній  

особі – підприємцю  Кизим Ользі Валеріївні 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту  

громадянину Собку Олександру Станіславовичу 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

громадянину Марценюку Андрію Петровичу 

 

 

 

 

 



  

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

громадянину Марценюку Андрію Петровичу за адресою: бульвар Михайла 

Грушевського,13 

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

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

місцевості) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ 

ДІМ «ПОЛЯРНИЙ» 

112.  Про  розгляд заяви щодо  надання дозволу на розробленнятехнічної документації  із 

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

місцевості)  Споживчому товариству Телекомпанії «ЛАРТА» 

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

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

місцевості)  Приватному підприємству «Європаркінг» 

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

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

ТОВАРИСТВУ  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТЕРА ВІТА» 

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

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

особі – підприємцю Тимченко Олені Михайлівні 

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

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

громадянці Саміщенко Анні Олександрівні 

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

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

громадянці Озгіші Марині В’ячеславівні 

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

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

громадянці  Маліновській Олені Віталіївні 

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

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

громадянину Вересу Віктору Миколайовичу 

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

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

громадянину Вересу Віктору Миколайовичу площею 0,0420 га 

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

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

адресою: вулиця Івана Кожедуба, 209 а 

122.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність Гаражному кооперативу «МАЯК» 

 

 

 

 

 

 



  

123.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ  

ТОВАРИСТВУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ПЕРЕСУВНА  МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

№507» 

124.  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 Пановій Людмилі 

Миколаївні 

125.  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 Забігайлу Ігорю 

Володимировичу 

126.  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 Тхоржевській Наталії 

Володимирівні 

127.  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 Литвинюк Оксані Вікторівні 

128.  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 Пишинській Ользі 

Миколаївні 

129.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) та передачу 17/50 

частки земельної ділянки комунальної власності у  спільну часткову власність 

громадянці Лисак Маріанні Володимирівні 

130.  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 Сметані 

Марині Володимирівні, Шкуренко Наталії Валеріївні 

131.  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 Стаднику 

Олександру Петровичу,Шабельниковій Анні Андріївні, Федюку Володимиру 

Олександровичу 

132.  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 Полянській 

Катерині Гарійонівні, Фельтіній Любові Петрівні,Овчаренку Віталію 

Олександровичу 

 

 

 

 

 



  

133.  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 

Максименко Ользі Миколаївні, Максименко Ірині Миколаївні 

134.  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 Масло 

Людмилі Антонівні,Дудці Віктору Миколайовичу 

135.  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 Жмурко 

Галині Анатоліївні, Королюк Ользі Анатоліївні 

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

знаходиться в користуванні  фізичної особи – підприємця Паюнової Наталії 

Іванівни 

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

знаходиться в користуванні  фізичної особи – підприємця Сварича Андрія 

Валерійовича 

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

знаходиться в користуванні  фізичної особи – підприємця Денисенка Ігоря 

Олександровича 

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

знаходиться в користуванні Білоцерківського районного товариства «ЛВО» 

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

знаходиться в користуванні Білоцерківського районного товариства «ЛВО» 

кадастровий номер: 3210300000:02:029:0007 

141.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського  призначення 

комунальної власності  за адресою: вулиця Польова, 84 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Г. Дикий 


