
П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання позачергової двадцять шостої сесії  

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

 

м. Біла Церква                                                                                            17 лютого 2022 року 

вул. Я. Мудрого, 15                                                                                 Початок засідання о 1008 

Великий зал                                                                                                                  

                                                                              Загальний склад ради – 42 депутати 

                                                                              Присутні на засіданні   

                                                                              (станом на 1008)  - 37 депутатів 

                                                                              (Список зареєстрованих депутатів додається)   

                                                                              Міський голова Дикий Г.А. 

 

Відсутні депутати (станом на 1008): Коваленко Н.В., Ляшенко А.В., Масюк С.М., 

Нагорний Г.В., Ткач О.Д.  

 

Відповідно до ст. 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 

ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів 

від загального складу ради. 

 

Присутні на засіданні: секретар міської ради Киришун Д.В., заступники міського 

голови Возненко К.С., Кравець А.В., Морський В.П., Савчук Ю.С., Усенко О.П., начальники 

управлінь, відділів  міської ради Борзак О.В.,  Волошин О.М., Загородня Г.І., Копишинський 

О.М., Пархоменко В.М., Петрик Ю.Ф., Турій О.В., Чорна Ю.С., Швець С.С., начальник 

Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області Пелех М.І., депутат 

Білоцерківської районної ради Бабенко В.М., помічники-консультанти депутатів міської ради 

Каспров М.В., Костина Н.В., ветерани АТО/ООС Новіков Р.О., Лиценко І.Ф., Володін О.А., 

представники громадських і благодійних організацій Карпович Н.П., Андрющенко Н.І., 

Хозеїв М.А., Абрамова О.В., Басараб Т.В., Ланін Е.В.   

 

Голова пленарного засідання міський голова Дикий Геннадій Анатолійович. 

 

СЛУХАЛИ: Міського голову Дикого Г.А., який поставив на голосування пропозицію про 

відкриття пленарного засідання позачергової двадцять шостої сесії Білоцерківської міської 

ради VIII скликання 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 38 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування пленарне засідання позачергової 

двадцять шостої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання відкрити 

                             

 Звучить Державний Гімн України 

 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Нагорна О.В., Король А.П., які заявили про 

оголошення звернень. 

 

СЛУХАЛИ: Міського голову Дикого Г.А., який повідомив, що порядок денний позачергової 

26 сесії міської ради складається з 153 питань і запропонував депутатам вносити свої 

пропозиції щодо порядку денного.  
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СЛУХАЛИ: депутата міської ради Облапа П.В., який запропонував доповнити порядок 

денний позачергової 26 сесії міської ради питаннями: 

 

- Про деякі питання управління підприємствами, що належать до комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

та заслухати його після питання 14 порядку денного, 

 

- Про затвердження статутів комунальних підприємств Білоцерківської міської ради та 

статутів комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради в новій 

редакції 

 

та заслухати його питанням 15 порядку денного. 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.А. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію депутата міської ради 

Облапа П.В. щодо включення до порядку денного питань:  

 

- Про деякі питання управління підприємствами, що належать до комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади; 

 

- Про затвердження статутів комунальних підприємств Білоцерківської міської ради та 

статутів комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради в новій 

редакції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 23 

проти  – 1 

утримались – 7 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради, голову постійної комісії з питань земельних відносин та 

земельного кадастру Балановського О.В., який запропонував виключити з порядку денного 

за заявами заявників питання: 

 

29.  Про розгляд заяви про припинення дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з громадянином Горбенком Олександром Володимировичем; 

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

ділянки у власність громадянці Горбатюк Олені Петрівні  

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

ділянки у власність громадянину Осовському Олександру Володимировичу    

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

ділянки у власність громадянці Артеменко Галині Петрівні  

125. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Гусаковській Алісі 

Василівні та Грищенко Галині Борисівні 

131.  Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі ПП «АГРОЦЕНТР» 

 

та на довивчення постійної комісії: 
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95.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у постійне користування Управлінню 

Білоцерківської Єпархії Української Православної Церкви. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію Балановського О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1  

 

СЛУХАЛИ: депутата міської ради Вовкотруба В.Г., який запропонував доповнити порядок 

денний позачергової 26 сесії міської ради питанням: 

 

- Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2020 року № 14-03-VIII «Про 

утворення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, визначення його чисельності, 

затвердження персонального складу» 

 

Зареєструвався  

депутат міської ради  

Нагорний Г.В. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію депутата міської ради 

Вовкотруба В.Г. щодо включення до порядку денного питання:  

 

- Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2020 року № 14-03-VIII «Про 

утворення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, визначення його чисельності, 

затвердження персонального складу» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 27 

проти  – 1 

утримались – 1 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення прийнято.  

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування порядок денний в цілому з 

урахуванням пропозицій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 39 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами голосування – порядок денний позачергової двадцять шостої  

сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання затверджено в цілому. 

 

Порядок денний 26 сесії: 
 

1. Про звіт міського голови «Про здійснення державної регуляторної політики 

Білоцерківською міською радою та виконавчим комітетом у 2021 році» 
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2.  Про план роботи Білоцерківської міської ради на 2022 рік 

3.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради 27 серпня 2020 року №5732-

101-VII "Про фінансово-господарську автономію закладів загальної середньої, позашкільної 

освіти та інклюзивно-ресурсних центрів комунальної власності м.Біла Церква" 

4.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 23 січня 2020 року №4892-

89-VII "Про Білоцерківську міську премію імені Віктора Міняйла" 

5. Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Возненко К.С. 

6. Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Руденка 

Р.А. 

7. Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука 

Ю.С. 

8. Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кравця 

А.В. 

9. Про затвердження Порядку надання та використання коштів з місцевого бюджету у 

вигляді фінансової підтримки комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради 

10. Про закріплення за комунальним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка» комунального 

майна на праві господарського відання 

11.  Про внесення змін в додаток до рішення Білоцерківської міської ради від 25 листопада 

2021 року №1957-21-VIII «Про план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 

12.  Про погодження Положення про молодіжну раду при Білоцерківській міській раді у 

новій редакції 

13.  Про затвердження норм витрат на проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів місцевого рівня 

14.  Про внесення змін до Положення про управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради шляхом затвердження його в новій редакції 

- Про деякі питання управління підприємствами, що належать до комунальної власності 

Білоцерківської міської територіальної громади 

- Про затвердження статутів комунальних підприємств Білоцерківської міської ради та 

статутів комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради в новій 

редакції 

- Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2020 року № 14-03-VIII «Про 

утворення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, визначення його чисельності, 

затвердження персонального складу»  

15. Про затвердження Порядку визначення плати за тимчасове користування місцем 

розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Білоцерківської 

міської територіальної громади  

16.  Про надання згоди на списання майна в складі об’єкта концесії та укладення додаткової 

угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року 

17.  Про передачу до складу об’єкта концесії майна, а саме: зовнішні водопровідні мережі та 

мережі водовідведення багатоквартирних житлових будинків та гуртожитку, які розташовані 

в місті Білій Церкві Київської області та укладення додаткової угоди про внесення змін до 

концесійного договору від 25 березня 2013 року  

18. Про внесення змін у додаток 1 до рішення Білоцерківської міської ради від 25 лютого 

2021 року № 358-10-VІІІ «Про створення комісії з розгляду питань стосовно списання майна, 

яке належить до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади та 

затвердження регламенту її роботи»  

19.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 28 січня 2016 року № 50-

05-VІІ «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади 

міста Білої Церкви безоплатно зовнішніх мереж водовідведення об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Галактика» з подальшою передачею їх у концесію»  

20.  Про внесення змін до рішення та в додаток 1 до рішення Білоцерківської міської ради від 
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25 листопада 2021 року №   1962-21- VIII «Про передачу до складу об’єкта 

концесії майна, а саме: зовнішні водопровідні мережі та мережі водовідведення 

багатоквартирних житлових будинків, які розташовані в місті Білій Церкві Київської області 

та укладення додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 

2013 року»  

21.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлового приміщення на 2022 рік 

22.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 2022 рік 

23.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 2022 рік 

24.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлового приміщення на 2022 рік 

25.  Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо інвентаризації 

земель  комунальної власності Територіальній громаді м.Біла Церква в особі Білоцерківської 

міської ради, а саме  частини території м. Біла Церква, обмеженої бульваром 

Олександрійським, вулицею В’ячеслава Чорновола, присадибною житловою забудовою по 

вулиці Дачній та земельною ділянкою  з кадастровим номером 3210300000:03:024:0040 в 

межах м. Біла Церква Київської області  

26.  Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності з кадастровим номером: 3210300000:07:009:0101 за адресою: вулиця 

Грибоєдова, місто Біла Церква, Білоцерківський район  

27.  Про припинення дії договору оренди землі з Товариством з обмеженою відповідальністю 

«МІСЬКБУД БЦ»  

28.  Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою-підприємцем Іовіною 

Людмилою Михайлівною  

30.  Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради від 05 січня 2021 року № 

229-07-VIII «Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Кабулою Русланом Валерійовичем»  

31.  Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради від  05 січня 2021 року № 

204-07-VIII «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Крохмалюк Ірині Василівні» 

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

ділянки у власність громадянину Шутенку Юрію Олександровичу  

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

ділянки у власність громадянці Олійник Жанні Іванівні   

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

ділянки у власність громадянину Куценку Якову Михайловичу   

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

ділянки у власність громадянину Паламарчуку Миколі Миколайовичу  

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

ділянки у власність громадянці Іваніцькій Олені Іванівні  

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

ділянки у власність громадянці Войдевич Валентині Анатоліївні  

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

ділянки у власність громадянину Левченку Миколі Олеговичу   

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

ділянки у власність громадянину Петричуку Василю Васильовичу    

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

ділянки у власність громадянину Корінному Миколі Миколайовичу  

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

ділянки у власність громадянину Долі Михайлу Ігоревичу  

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

ділянки у власність громадянину Кульчицькому Володимиру Миколайовичу  

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

ділянки у власність громадянину Цапенку Андрію Михайловичу  

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

ділянки у власність громадянину Кравченку Михайлу Володимировичу  
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48.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Романовській Ірині Василівні  

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

ділянки у власність громадянці  Мащенко Наталії Леонідівні   

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

ділянки у власність громадянину Руських Віталію Григоровичу   

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

ділянки у власність громадянину Бойку Сергію Анатолійовичу    

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

ділянки у власність громадянину Корнієнку Юрію Анатолійовичу  

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

ділянки у власність громадянці  Западинській Оксані Юріївні   

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

ділянки у власність громадянці  Кравченко Олені Володимирівні    

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

ділянки у власність громадянину Бєлікову Ігорю Юрійовичу  

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

ділянки у власність громадянину Проценку Ігору Васильович  

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

ділянки в постійне користування Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«ГОГОЛЯ 16»  

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

ділянки в постійне користування Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Тролейбусне управління» за адресою: вулиця Київська, 54-56, місто Біла Церква 

Білоцерківський район   

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

ділянки в постійне користування Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Тролейбусне управління» за адресою: вулиця Героїв Чорнобиля, навпроти домоволодіння 

№ 144, місто Біла Церква Білоцерківський район   

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

ділянки в постійне користування Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради  

«Тролейбусне управління» за адресою: вулиця Таращанська, навпроти домоволодіння № 194, 

місто Біла Церква  

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

ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству «ФІРМА «МІЗАН»  

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється фізичній особі-

підприємцю Бедяну Віталію Олексійовичу  

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Степановій 

Надії Володимирівні  

64.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам Лаврушко Олені Вадимівні та Гуріній 

Вікторії Анатоліївні  

65.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Артеменко Валентині Петрівні     

66.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам Пількевичу Олександру Васильовичу 

та Богач Ользі Андріївні  

67.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Ходаківській Тетяні Юліївні  

68.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Богач Ользі Андріївні  

69.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки у власність громадянці Басич Ірині Сергіївні    

70.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Іванову Анатолію Олексійовичу 

орієнтовною площею 0,1548  га  

71.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Іванову Анатолію Олексійовичу 

орієнтовною площею 0,1021 га  

72.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Іванову Анатолію Олексійовичу 

орієнтовною площею 0,9860 га  

73.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Іванову Анатолію Олексійовичу 

орієнтовною площею 0,1006 га  

74.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Грамотенку Анатолію Степановичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кардашу Роману Васильовичу 

76.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Томащуку Володимиру Михайловичу 

77.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Блажчуку Вадиму Вікторовичу 

78.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Вітряку Євгенію Миколайовичу 

79.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Вітряк Марині Василівні 

80.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Гончарук Ользі Антонівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Пушкаренко Вірі Валентинівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Стельмах Олені Миколаївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Тарасовій Світлані Федорівні       

84.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Вознесенському Ігорю 

Васильовичу  

85.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Тивоненко Ларисі 

Олексіївні  

86.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Волошиній Наталії Петрівні 

87.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Зварич Ніні Володимирівні 

88.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Богонос Олені Анатоліївні 

89.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Руденку Андрію 

Володимировичу 

90.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки у власність громадянину Костенку Борису Яковичу  

91.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки у власність громадянину Костенку Олегу Борисовичу  

92.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та передачу 

земельної ділянки у власність громадянину Жицькому Олександру Миколайовичу 
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93.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Білобров Валентині Яківні   

94.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки у власність громадянці Омельченко Наталі Володимирівні 

96.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Вахній Тетяні Анатоліївні   

97.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Дабіжі 

Наталії Анатоліївні      

98.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці Заболотній Валентині 

Олександрівні  

99.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Доредоренку Антону 

Васильовичу  

100. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці Коломієць Катерині 

Володимирівні  

101. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Коломійцю Володимиру 

Миколайовичу  

102. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці Коломієць Юлії 

Володимирівні  

103. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Калашнікову Олександру 

Вікторовичу   

104. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Калашнікову Владиславу 

Олександровичу   

105. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці  Пузик Тетяні Володимирівні 

106. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Селезньовій Ользі Іванівні 

107. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Креушу Віктору 

Вікторовичу 

108. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Старовойту Руслану 

Володимировичу 

109. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Махлаю Михайлу 

Анатолійовичу 

110.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Омельченко Аллі Миколаївні 

111.  Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Морській Ользі Петрівні 

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

поділу земельної ділянки за адресою: вулиця Героїв Крут, 45А, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район громадянам Калішенку Анатолію Олександровичу, Прокопчук 

Світлані Олексіївні, Задорожній Лідії Володимирівні, Могилці Роману Анатолійовичу, 

Анфілову Павлу Павловичу, Ільїну Владилену Владиленовичу, Кучер Наталії Тимофіївні  

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

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину 
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Поліщуку Ігорю Володимировичу   

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

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

підприємцю Синєок Тетяні Андріївні  

115. Про розгляд заяви про  надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 

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

місцевості) фізичній особі – підприємцю  Синявському Сергію Григоровичу  

116. 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 Пастущуку Роману Валентиновичу  

117. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність громадянці  Дабіжі Людмилі Миколаївні  

118. 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 Пономаренко Олені 

Олександрівні, Круцкіх Оксані Василівні та Рой Лесі Василівні  

119. 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 Губрій Людмилі Петрівні  

120. Про затвердження технічної документації із землеустрою Щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам Полянському Миколі 

Володимировичу, Щасливому Дмитру Миколайовичу та Щасливій Марині Миколаївні  

121. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну часткову власність громадянці Клієнтовій Ганні Василівні 

122. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність громадянину Задохіну Миколі Миколайовичу  

123. 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 Ярмолі Тетяні Гаврилівні     

124. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність  громадянину Радченку Юрію Євгеновичу  

126. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Білоконь Оксані 

Іванівні, Білоконю Денису Олексійовичу   

127. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність 

громадянам Гапоненко Людмилі Львівні, Гапоненко Надії Яковлівні, Гапоненко Надії 

Львівні 

128. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Яременко Інні 

Романівні 

129. Про поновлення договору оренди землі громадянину Дутчаку Анатолію Йосиповичу 

130. Про поновлення договору оренди землі ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: вулиця Сухоярська, місто Біла Церква, Білоцерківський 

район 

132. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Ротоцьке БЦК»  

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту фізичній 

особі – підприємцю Мкртичяну Давиду Араєвичу  за адресою: вулиця Леваневського,  місто 
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Біла Церква   

134. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення земельного 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Галянт Оксаною Олексіївною  

135. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту Товариству з обмеженою відповідальністю «Кегичівське»  

136.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Стамбуляком 

Святославом Івановичем  

137.  Про встановлення земельного сервітуту з Виробничою фірмою «ТЕВАН» 

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Свіржевській Світлані Олександрівні  

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Олійнику Юрію Юрійовичу  

140.  Про розгляд заяви про  встановлення земельного сервітуту з    фізичною особою – 

підприємцем Коломієць Катериною Володимирівною   

141.  Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Присяжнюк Наталією Володимирівною  

142.  Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Корбутом Віталієм Казіміровичем  

143. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Джаран 

Оксаною Петрівною  

144. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем  Стамбуляком Святославом Івановичем  

145. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Михайленко Тамарі Геннадіївні  

146. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВ «СТАНДАРТ-

АВТО» 

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

підприємцю Іовіну Андрію Васильовичу  

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

підприємцю Волошиній Наталії Михайлівні  кадастровий номер 3210300000:03:002:0023 

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

підприємцю Ступніцькій Анастасії Андріївні.  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину  Пасечнюку Віктору Омеляновичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Васильєву Петру Олеговичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Мандрик Марії Василівні 

153. Про надання погодження на тимчасове користування приміщеннями комунальної форми 

власності 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Король А.П., який попросив головуючого на засіданні 

зачитати на наступній сесії міської ради заяву про створення міжфракційного об’єднання 

«Рівні можливості».  

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Нагорна О.В., яка звернулася до присутніх щодо 

ситуації в країні. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Король А.П., який зачитав звернення  депутатів міської 

ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

негайного виконання умов Будапештського меморандуму.  
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Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування звернення депутатів міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо негайного 

виконання умов Будапештського меморандуму.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 13  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування вирішили прийняти звернення 

депутатів міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо негайного виконання умов Будапештського меморандуму.  

 

СЛУХАЛИ: 1. Про звіт міського голови «Про здійснення державної регуляторної політики 

Білоцерківською міською радою та виконавчим комітетом у 2021 році» 

 

ДОПОВІДАВ: ДИКИЙ Геннадій Анатолійович – міський голова  

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 39 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 2.  Про план роботи Білоцерківської міської ради на 2022 рік 

 

ДОПОВІДАВ: ДИКИЙ Геннадій Анатолійович – міський голова  

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 39 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради 27 серпня 2020 

року №5732-101-VII "Про фінансово-господарську автономію закладів загальної середньої, 

позашкільної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів комунальної власності м. Біла Церква" 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – депутат міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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за   – 36 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3 

 

Депутат Петрик Ю.Ф. попросив врахувати його голос «за». 

   

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 2 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 4.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 23 січня 2020 

року №4892-89-VII "Про Білоцерківську міську премію імені Віктора Міняйла" 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – депутат міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5  

 

Депутат Петрик Ю.Ф. попросив врахувати його голос «за». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 35 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 5.  Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Возненко К.С. 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 36 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 6. Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Руденка Р.А. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 36 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 23 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Савчука Ю.С. 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 38 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Кравця А.В. 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 38 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Порядку надання та використання коштів з місцевого 

бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальним підприємствам Білоцерківської 

міської ради 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: Джегур Г.А. – депутат міської ради, Дикий Г.А. – міський голова 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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за   – 36 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 10.  Про закріплення за комунальним підприємством Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка» 

комунального майна на праві господарського відання 

 

ДОПОВІДАЛА: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 37 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 2  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 11.  Про внесення змін в додаток до рішення Білоцерківської міської ради від 25 

листопада 2021 року №1957-21-VIII «Про план діяльності Білоцерківської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 

 

ДОПОВІДАВ: МОРСЬКИЙ Василь Петрович – заступник міського голови 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 38 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 12.  Про погодження Положення про молодіжну раду при Білоцерківській 

міській раді у новій редакції  

 

ДОПОВІДАВ: КОПИШИНСЬКИЙ Олексій Миколайович – начальник управління з питань 

молоді та спорту міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 36 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Король А.П.  

 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження норм витрат на проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів місцевого рівня 

 

ДОПОВІДАВ: КОПИШИНСЬКИЙ Олексій Миколайович – начальник управління з питань 

молоді та спорту міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 39 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін до Положення про управління містобудування та 

архітектури Білоцерківської міської ради шляхом затвердження його в новій редакції 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 8 

проти  – 2 

утримались – 11 

не голосували – 18  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Про деякі питання управління підприємствами, що належать до комунальної 

власності Білоцерківської міської територіальної громади 

 

ДОПОВІДАВ: ОБЛАП Павло Васильович – депутат міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Смуток Б.М., Кошляк Ю.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Місевра Ю.А., яка повідомила, що на засіданні 

постійної комісії з інвестицій було запропоновано внести зміни і правки в підпункт 11 

пункту 1.2. додатку 4, а саме «10 мінімальних заробітних плат» замінити на «30 мінімальних 

заробітних плат», тому при голосуванні попросила врахувати правку.   

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Геннадій Васильович – міський голова. 

 

Зареєструвалася 

                       депутат міської ради  

Ткач О.Д. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 3 

утримались – 1 

не голосували – 9  

 

Депутат Облап П.В. попросив врахувати його голос «за». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 3 

утримались – 1 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.А., який зазначив, що змушений буде накласти вето 

на прийняте рішення. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження статутів комунальних підприємств Білоцерківської міської 

ради та статутів комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради в 

новій редакції 

 

ДОПОВІДАВ: ОБЛАП Павло Васильович – депутат міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.В., який заявив про категоричну незгоду з проєктом 

рішення. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 2 

утримались – 1 

не голосували – 9  

 

Депутат Облап П.В. попросив врахувати його голос «за». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 2 

утримались – 1 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.А., який зазначив, що змушений буде накласти вето 

на прийняте рішення. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2020 року № 14-03-

VIII «Про утворення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, визначення його 

чисельності, затвердження персонального складу» 
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ДОПОВІДАВ: ВОВКОТРУБ Володимир Григорович – депутат міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: КИРИШУН Дмитро Володимирович – депутат міської ради, який вніс 

пропозицію в п.1.1. рішення цифру «33 замінити цифрою «34», а п 1.2. рішення та Додаток 

до рішення «Загальний склад» доповнити «Поляруш Олександр Олексійович – директор 

ТОВ «СП «ЗАРНАС». 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Геннадій Васильович – міський голова. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення з урахуванням 

пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 1 

утримались – 4 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.А., який зазначив, що змушений буде накласти вето 

на прийняте рішення. 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження Порядку визначення плати за тимчасове користування 

місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАРХОМЕНКО Вікторія Миколаївна – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 7 

проти  – 3 

утримались – 11 

не голосували – 19  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 16.  Про надання згоди на списання майна в складі об’єкта концесії та укладення 

додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року 

 

ДОПОВІДАЛА: ЧОРНА Юлія Анатоліївна – заступник начальника управління комунальної 

власності та концесії міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за  – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6  
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 17.  Про передачу до складу об’єкта концесії майна, а саме: зовнішні 

водопровідні мережі та мережі водовідведення багатоквартирних житлових будинків та 

гуртожитку, які розташовані в місті Білій Церкві Київської області та укладення додаткової 

угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року 

 

ДОПОВІДАЛА: ЧОРНА Юлія Анатоліївна – заступник начальника управління комунальної 

власності та концесії міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про внесення змін у додаток 1 до рішення Білоцерківської міської ради від 

25 лютого 2021 року № 358-10-VІІІ «Про створення комісії з розгляду питань стосовно 

списання майна, яке належить до комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади та затвердження регламенту її роботи» 

 

ДОПОВІДАЛА: ЧОРНА Юлія Анатоліївна – заступник начальника управління комунальної 

власності та концесії міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 12  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 19.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 28 січня 

2016 року № 50-05-VІІ «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

територіальної громади міста Білої Церкви безоплатно зовнішніх мереж водовідведення 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Галактика» з подальшою передачею 

їх у концесію» 

 

ДОПОВІДАЛА: ЧОРНА Юлія Анатоліївна – заступник начальника управління комунальної 

власності та концесії міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення з редакційною 

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 
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не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення з редакційною правкою 

рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 20.  Про внесення змін до рішення та в додаток 1 до рішення Білоцерківської 

міської ради від 25 листопада 2021 року №   1962-21-VIII «Про передачу до складу об’єкта 

концесії майна, а саме: зовнішні водопровідні мережі та мережі водовідведення 

багатоквартирних житлових будинків, які розташовані в місті Білій Церкві Київської області 

та укладення додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 

2013 року» 

 

ДОПОВІДАЛА: ЧОРНА Юлія Анатоліївна – заступник начальника управління комунальної 

власності та концесії міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за  – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.А., який запропонував для застосування процедури 

«спрощеного голосування» об’єднати питання 21-24, а саме: 

 

21.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлового приміщення на 2022 рік  

22.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 2022 рік  

23.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 2022 рік  

24.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлового приміщення на 2022 рік 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію щодо застосування 

процедури «спрощеного голосування». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за  – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування щодо застосування процедури 

«спрощеного голосування» рішення прийнято. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкти рішень  

 

21.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлового приміщення на 2022 рік  

22.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 2022 рік  

23.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 2022 рік  

24.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлового приміщення на 2022 рік 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за  – 31 
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проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

ВИСТУПИЛИ: Карпович Н.П. – Голова громадської організації інвалідів «Фенікс», Петрик 

Ю.Ф. – депутат міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 

інвентаризації земель  комунальної власності Територіальній громаді м.Біла Церква в особі 

Білоцерківської міської ради, а саме  частини території м. Біла Церква, обмеженої бульваром 

Олександрійським, вулицею В’ячеслава Чорновола, присадибною житловою забудовою по 

вулиці Дачній та земельною ділянкою  з кадастровим номером 3210300000:03:024:0040 в 

межах м. Біла Церква Київської області 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 5 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 24  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 26.    Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером: 3210300000:07:009:0101 за 

адресою: вулиця Грибоєдова, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 27.    Про припинення дії договору оренди землі з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «МІСЬКБУД БЦ» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 8 

  

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 28.    Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою-

підприємцем Іовіною Людмилою Михайлівною 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 30.    Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради від 05 січня 

2021 року № 229-07-VIII «Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Кабулою Русланом Валерійовичем» 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 31.    Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради від  05 січня 

2021 року № 204-07-VIII «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Крохмалюк Ірині Василівні» 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення з 

редакційною правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 
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утримались – 0 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 32.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Шутенку Юрію Олександровичу 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 6 

проти  – 0 

утримались – 12 

не голосували – 22 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 35.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Олійник Жанні Іванівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 36.     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Куценку Якову Михайловичу  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 37.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Паламарчуку Миколі Миколайовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 38.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Іваніцькій Олені Іванівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 3 

проти  – 0 

утримались – 12 

не голосували – 25  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 40.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Войдевич Валентині Анатоліївні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 11  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 41.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Левченку Миколі Олеговичу  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 
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Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 42.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Петричуку Василю Васильовичу   

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 27  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 43.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Корінному Миколі Миколайовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 27  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 44.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Долі Михайлу Ігоревичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 7 

проти  – 0 

утримались – 7 
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не голосували – 26 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 45.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кульчицькому Володимиру 

Миколайовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 5 

проти  – 0 

утримались – 8 

не голосували – 27  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 46.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Цапенку Андрію Михайловичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 7 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 24  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 47.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кравченку Михайлу Володимировичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 6 

проти  – 0 

утримались – 10 

не голосували – 24  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 48.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Романовській Ірині Василівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 5 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 28  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 49.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці  Мащенко Наталії Леонідівні  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 27  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 50.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Руських Віталію Григоровичу  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 3 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 30  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 51.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бойку Сергію Анатолійовичу   

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 
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Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 27  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 52.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Корнієнку Юрію Анатолійовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 7 

проти  – 0 

утримались – 10 

не голосували – 23  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 53.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці  Западинській Оксані Юріївні  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 5 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 24  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 54.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці  Кравченко Олені Володимирівні   

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 7 

проти  – 0 

утримались – 10 
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не голосували – 23  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 55.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бєлікову Ігорю Юрійовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 29 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 56.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Проценку Ігору Васильович 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 6 

проти  – 0 

утримались – 8 

не голосували – 26  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 57.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування Об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «ГОГОЛЯ 16» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 58.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування Комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» за адресою: вулиця Київська, 54-56, 

місто Біла Церква Білоцерківський район  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 3 

проти  – 0 

утримались – 10 

не голосували – 27  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 59.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування Комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» за адресою: вулиця Героїв 

Чорнобиля, навпроти домоволодіння № 144, місто Біла Церква Білоцерківський район  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 3 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 26  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 60.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування Комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» за адресою: вулиця Таращанська, 

навпроти домоволодіння № 194, місто Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 25  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 61.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству 

«ФІРМА «МІЗАН» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 62.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

фізичній особі-підприємцю Бедяну Віталію Олексійовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 63.    Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянці Степановій Надії Володимирівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: депутата міської ради, голову постійної комісії з питань земельних відносин та 

земельного кадастру Балановського О.В., який запропонував для застосування процедури 

«спрощеного голосування» об’єднати у блок питання 64-83: 
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64.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам Лаврушко Олені Вадимівні та Гуріній 

Вікторії Анатоліївні  

65.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Артеменко Валентині Петрівні    

66.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам Пількевичу Олександру Васильовичу 

та Богач Ользі Андріївні  

67.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Ходаківській Тетяні Юліївні  

68.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Богач Ользі Андріївні  

69.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Басич Ірині Сергіївні    

70.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Іванову Анатолію Олексійовичу 

орієнтовною площею 0,1548  га  

71.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Іванову Анатолію Олексійовичу 

орієнтовною площею 0,1021 га  

72.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Іванову Анатолію Олексійовичу 

орієнтовною площею 0,9860 га  

73.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Іванову Анатолію Олексійовичу 

орієнтовною площею 0,1006 га  

74.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Грамотенку Анатолію Степановичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кардашу Роману Васильовичу 

76.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Томащуку Володимиру Михайловичу 

77.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Блажчуку Вадиму Вікторовичу 

78.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Вітряку Євгенію Миколайовичу 

79.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Вітряк Марині Василівні 

80.     Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Гончарук Ользі Антонівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Пушкаренко Вірі Валентинівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Стельмах Олені Миколаївні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Тарасовій Світлані Федорівні       

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію депутата міської 

ради, голови постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру 

Балановського О.В. щодо обєднання питань для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 



 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

64.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам Лаврушко Олені Вадимівні та Гуріній 

Вікторії Анатоліївні  

65.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Артеменко Валентині Петрівні    

66.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянам Пількевичу Олександру Васильовичу 

та Богач Ользі Андріївні  

67.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Ходаківській Тетяні Юліївні  

68.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Богач Ользі Андріївні  

69.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Басич Ірині Сергіївні    

70.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Іванову Анатолію Олексійовичу 

орієнтовною площею 0,1548  га  

71.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Іванову Анатолію Олексійовичу 

орієнтовною площею 0,1021 га  

72.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Іванову Анатолію Олексійовичу 

орієнтовною площею 0,9860 га  

73.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Іванову Анатолію Олексійовичу 

орієнтовною площею 0,1006 га  

74.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Грамотенку Анатолію Степановичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Кардашу Роману Васильовичу 

76.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Томащуку Володимиру Михайловичу 

77.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Блажчуку Вадиму Вікторовичу 

78.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Вітряку Євгенію Миколайовичу 

79.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Вітряк Марині Василівні 

80.     Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Гончарук Ользі Антонівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Пушкаренко Вірі Валентинівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Стельмах Олені Миколаївні 
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83.    Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Тарасовій Світлані Федорівні       
 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 
 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкти рішень з редакційно 

правкою в питанні 64. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 4 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційно правкою в питанні 64 

рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 84.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Вознесенському Ігорю Васильовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 9 

проти  – 0 

утримались – 8 

не голосували – 23  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 85.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Тивоненко Ларисі Олексіївні  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 86.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Волошиній Наталії Петрівні 
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ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 5 

проти  – 0 

утримались – 12 

не голосували – 23  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 87.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Зварич 

Ніні Володимирівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 88.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Богонос Олені Анатоліївні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 3 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 26  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 89.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Руденку Андрію Володимировичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 
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Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення з редакційною 

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 33 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 90.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Костенку Борису Яковичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 7 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 91.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Костенку Олегу Борисовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 8 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 92.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Жицькому Олександру 

Миколайовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 33 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 93.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Білобров Валентині Яківні   

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 6 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 25  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 94.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці Омельченко Наталі 

Володимирівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 8 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 96.    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Вахній 

Тетяні Анатоліївні   

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення з редакційною 

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 
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утримались – 3 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: депутата міської ради, голову постійної комісії з питань земельних відносин та 

земельного кадастру Балановського О.В., який запропонував для застосування процедури 

«спрощеного голосування» об’єднати у блок питання 97-111: 

 

97. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Дабіжі 

Наталії Анатоліївні      

98. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці Заболотній Валентині 

Олександрівні  

99. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Доредоренку Антону 

Васильовичу  

100. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці Коломієць Катерині 

Володимирівні  

101. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Коломійцю Володимиру 

Миколайовичу   

102. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці Коломієць Юлії 

Володимирівні  

103. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Калашнікову Олександру 

Вікторовичу   

104. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Калашнікову Владиславу 

Олександровичу   

105. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці  Пузик Тетяні Володимирівні 

106. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Селезньовій Ользі Іванівні 

107. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Креушу Віктору 

Вікторовичу 

108. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Старовойту Руслану 

Володимировичу 

109. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Махлаю Михайлу 

Анатолійовичу 

110. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Омельченко Аллі Миколаївні 

111. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Морській Ользі Петрівні 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію щодо об’єднання 

питань 97-111 для процедури спрощеного голосування. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

97. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Дабіжі 

Наталії Анатоліївні     

98. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці Заболотній Валентині 

Олександрівні  

99. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Доредоренку Антону 

Васильовичу  

100. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці Коломієць Катерині 

Володимирівні  

101. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Коломійцю Володимиру 

Миколайовичу  

102. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці Коломієць Юлії 

Володимирівні  

103. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Калашнікову Олександру 

Вікторовичу   

104. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Калашнікову Владиславу 

Олександровичу   

105. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянці  Пузик Тетяні Володимирівні 

106. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Селезньовій Ользі Іванівні 

107. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Креушу Віктору 

Вікторовичу 

108. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Старовойту Руслану 

Володимировичу 

109. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянину Махлаю Михайлу 

Анатолійовичу 

110. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Омельченко Аллі Миколаївні 

111. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу земельної ділянки у власність громадянці Морській Ользі Петрівні 
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ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання 

земельних відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкти рішень з редакційно 

правкою в питанні 101. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційно правкою в питанні 101 

рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 112.     Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки за адресою: вулиця Героїв Крут, 45А, місто 

Біла Церква, Білоцерківський район громадянам Калішенку Анатолію Олександровичу, 

Прокопчук Світлані Олексіївні, Задорожній Лідії Володимирівні, Могилці Роману 

Анатолійовичу, Анфілову Павлу Павловичу, Ільїну Владилену Владиленовичу, Кучер 

Наталії Тимофіївні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 14 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 113.     Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 

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

місцевості) громадянину Поліщуку Ігорю Володимировичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 5 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 114.     Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

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

місцевості) фізичній особі-підприємцю Синєок Тетяні Андріївні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 24 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 13  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 115.     Про розгляд заяви про  надання дозволу на розроблення  технічної 

документації  із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) фізичній особі – підприємцю  Синявському Сергію Григоровичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 4 

не голосували – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 116.     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 Пастущуку Роману 

Валентиновичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 117.     Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки у власність громадянці  Дабіжі Людмилі Миколаївні 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 118.     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 

Пономаренко Олені Олександрівні, Круцкіх Оксані Василівні та Рой Лесі Василівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 119.     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 Губрій Людмилі Петрівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 120.     Про затвердження технічної документації із землеустрою Щодо 

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

земельної ділянки комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам 

Полянському Миколі Володимировичу, Щасливому Дмитру Миколайовичу та Щасливій 

Марині Миколаївні 
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ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 121.     Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянці Клієнтовій 

Ганні Василівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 25  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 122.     Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки у власність громадянину Задохіну Миколі Миколайовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 123.     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 Ярмолі Тетяні Гаврилівні    
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ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання 

земельних відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 124.     Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки у власність  громадянину Радченку Юрію Євгеновичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Секретар міської ради Киришун Д.В. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 126.     Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянам 

Білоконь Оксані Іванівні, Білоконю Денису Олексійовичу  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення з редакційною 

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 127.     Про передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну 

часткову власність громадянам Гапоненко Людмилі Львівні, Гапоненко Надії Яковлівні, 

Гапоненко Надії Львівні 
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ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання 

земельних відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 128.     Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Яременко Інні Романівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 129.     Про поновлення договору оренди землі громадянину Дутчаку Анатолію 

Йосиповичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 130.     Про поновлення договору оренди землі ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за адресою: вулиця Сухоярська, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 10 

проти  – 0 

утримались – 8 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 132.     Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Ротоцьке БЦК» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 11  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 133.     Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встанов-лення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту фізичній особі – підприємцю Мкртичяну Давиду Араєвичу  за адресою: вулиця 

Леваневського,  місто Біла Церква 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято 

 

СЛУХАЛИ: 134.     Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та 

встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем Галянт Оксаною 

Олексіївною 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 
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проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 135.     Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту Товариству з обмеженою відповідальністю «Кегичівське» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 136.     Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Стамбуляком Святославом Івановичем 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 137. Про встановлення земельного сервітуту з Виробничою фірмою «ТЕВАН» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 5 

проти  – 0 

утримались – 12 

не голосували – 23  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 138.     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Свіржевській Світлані 

Олександрівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 139.     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Олійнику Юрію Юрійовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: депутата міської ради, голову постійної комісії з питань земельних відносин та 

земельного кадастру Балановського О.В., який запропонував для застосування процедури 

«спрощеного голосування» об’єднати у блок питання 140-145: 

 

140. Про розгляд заяви про  встановлення земельного сервітуту з    фізичною особою – 

підприємцем Коломієць Катериною Володимирівною   

141. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Присяжнюк Наталією Володимирівною  

142. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Корбутом Віталієм Казіміровичем  

143. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Джаран 

Оксаною Петрівною  

144. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем  Стамбуляком Святославом Івановичем  

145. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Михайленко Тамарі Геннадіївні  

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію щодо обєднання 

питань 140-145 для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 11  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

140. Про розгляд заяви про  встановлення земельного сервітуту з    фізичною особою – 

підприємцем Коломієць Катериною Володимирівною   

141. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Присяжнюк Наталією Володимирівною  

142. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Корбутом Віталієм Казіміровичем  

143. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Джаран 

Оксаною Петрівною  

144. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем  Стамбуляком Святославом Івановичем  

145. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Михайленко Тамарі Геннадіївні  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкти рішень з редакційною 

правкою в питанні 140. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою в питанні 140 

рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 146.     Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВ 

«СТАНДАРТ-АВТО» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 147.       Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Іовіну Андрію Васильовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 148.     Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі – підприємцю Волошиній Наталії Михайлівні  кадастровий номер 

3210300000:03:002:0023 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 149.     Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі-підприємцю Ступніцькій Анастасії Андріївні. 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 7 

проти  – 0 

утримались – 12 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 150.          Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину  Пасечнюку 

Віктору Омеляновичу 
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ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання 

земельних відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення з редакційною 

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 151.          Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Васильєву Петру 

Олеговичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення з редакційною 

правкою. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 10  
 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 152.     Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Мандрик Марії 

Василівні 
 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 
 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення з редакційною 

правкою. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 11  
 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 153.  Про надання погодження на тимчасове користування приміщеннями 

комунальної форми власності 
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ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови. 
 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6  
 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

Сесія закрита 
 

                             Звучить Державний Гімн України 
 

   Пленарне засідання закінчене о  1214 

                            

Голова засідання 

Міський голова                                                                                            Геннадій ДИКИЙ 

 

Секретар засідання 

Секретар міської ради                                                                                 Дмитро КИРИШУН 


