
 

 П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання позачергової тридцять першої сесії  

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

 

м. Біла Церква                                                                                                 28 липня 2022 року 

вул. Ярослава Мудрого, 15                                                Початок засідання о 1036 

 

                                                                              Загальний склад ради – 42 депутати 

                                                                              Присутні на засіданні   

                                                                              (станом на 1036)  - 32 депутати 

                                                                              (Список зареєстрованих депутатів додається)   

                                                                              Міський голова Дикий Г.А. 

 

Відсутні депутати (станом на 1036): Головаш А.Є., Дашкевич М.В., Долід С.В., 

Киришун Д.В., Красношапка І.Ю., Нагорний Г.В., Облап П.В., Плєшаков А.В., Плєшакова 

О.А., Фастівська О.О. 

 

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: заступники міського голови Возненко К.С., Кравець А.В., 

Усенко О.П., начальники управлінь, відділів  міської ради Борзак О.В., Волошин О.М., 

Гребенюк Р.І., Загородня Г.І., Ковальська Ю.І, Петрик Ю.Ф., Тетерук І.М., Турій О.В., 

Швець С.С., депутат Київської обласної ради Поляруш О.О., помічник-консультант депутата 

Київської обласної ради  Григорук З.П. 

 

Голова пленарного засідання міський голова Дикий Геннадій Анатолійович. 

 

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

відкриття пленарного засідання позачергової тридцять першої сесії Білоцерківської міської 

ради VIII скликання 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування пленарне засідання позачергової 

тридцять першої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання відкрити. 

                             

 Звучить Державний Гімн України 

 

СЛУХАЛИ: Міського голову Дикого Г.А., який довів до відома присутніх, що проєкт 

порядку денного складається з 364 питань. Запропонував виключити з порядку денного на 

довивчення питання 116 «Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради житлово - експлуатаційної контори №1 на баланс департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради». 

 

СЛУХАЛИ: депутата міської ради Вовкотруба В.Г., який запропонував виключити з порядку 

денного на довивчення питання 270 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 
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«ЛОГОС-2016»» та включити до порядку денного питання «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та передачу земельних 

ділянок з цільовим призначенням 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ»» і 

заслухати його замість виключеного під номером 270. 

 

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

Балановського О.В., який запропонував виключити з порядку денного на довивчення 

питання: 

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

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

особі – підприємцю Шандрі Ользі Володимирівні  

281. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Журавлем 

Віктором Анатолійовичем за адресою: площа Соборна, в районі будівлі №11-А, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район 

282. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Журавлем 

Віктором Анатолійовичем за адресою: бульвар Олександрійський,  в районі будівлі №44/2, 

місто Біла Церква, Білоцерківський район 

283. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Журавлем 

Віктором Анатолійовичем за адресою: вулиця Леваневського,  в районі будівлі №53-К, місто 

Біла Церква, Білоцерківський район 

291. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Нестерко 

Оленою Володимирівною  

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

знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАФТА»  за 

адресою: вулиця Сквирське шосе, 1, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

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

знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАФТА»  за 

адресою: вулиця Сухоярська, 11, місто Біла Церква, Білоцерківський район. 

 

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

урахуванням пропозицій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 2  
 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування – порядок денний позачергової 

тридцять першої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання затверджено в цілому. 

 

Порядок денний 31 сесії: 
 

1. Про перейменування вул. Академіка Линника в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Академіка Линника на вул. Академіків Линників в м. Біла Церква 

Київської області). 

2. Про перейменування вул. 8-го Березня в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. 8-го Березня на вул. Михайла Чалого в м. Біла Церква Київської 

області). 

3. Про перейменування вул. Воєводіна в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Воєводіна на вул. Володимира Івасюка в м. Біла Церква Київської 

області). 
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4. Про перейменування вул. Гагаріна в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Гагаріна на вул. Млинова в м. Біла Церква Київської області). 

5. Про перейменування вул. Гастелло в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Гастелло на вул. Бориса Познанського в м. Біла Церква Київської 

області). 

6. Про перейменування вул. Гвардійська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Гвардійська на вул. Володимира Антоновича в м. Біла Церква 

Київської області). 

7. Про об’єднання вул. Некрасова з вул. Грибоєдова в м. Біла Церква Київської області та їх 

перейменування. (об’єднати вул. Некрасова з вул. Грибоєдова в м. Біла Церква Київської 

області; перейменувати об’єднані вул. Некрасова з вул. Грибоєдова на вул. Зенітного полку в 

м. Біла Церква Київської області). 

8. Про перейменування вул. Гризодубової в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Гризодубової на вул. Марії Примаченко в м. Біла Церква Київської 

області). 

9. Про перейменування пров. Гризодубової перший в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Гризодубової перший на пров. Марії Примаченко перший в м. Біла 

Церква Київської області). 

10. Про перейменування пров. Гризодубової другий в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Гризодубової другий на пров. Марії Примаченко другий в м. Біла 

Церква Київської області). 

11. Про перейменування вул. Громова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Громова на вул. Михайла Драгоманова в м. Біла Церква Київської 

області). 

12. Про перейменування вул. Докучаєва в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Докучаєва на вул. Козачої ради в м. Біла Церква Київської області). 

13. Про перейменування пров. Докучаєва в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Докучаєва на пров. Козачої ради в м. Біла Церква Київської області). 

14. Про перейменування вул. Зінченка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Зінченка на вул. Івана Зінченка в м. Біла Церква Київської області). 

15. Про перейменування вул. Карбишева в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Карбишева на вул. Архипа Люльки в м. Біла Церква Київської 

області). 

16. Про перейменування пров. Карбишева в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Карбишева на пров. Архипа Люльки в м. Біла Церква Київської 

області). 

17. Про перейменування вул. Кириленка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Кириленка на вул. Миколи Кириленка в м. Біла Церква Київської 

області). 

18. Про перейменування вул. Кошеля в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Кошеля на вул. Академіка Кононського в м. Біла Церква Київської 

області). 

19. Про перейменування вул. Короленка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Короленка на вул. Софії Русової в м. Біла Церква Київської області). 

20. Про перейменування вул. Крижанівського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Крижанівського на вул. Добровольчих батальйонів в м. Біла Церква 

Київської області). 

21. Про перейменування вул. Купріна в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Купріна на пров. Товарний в м. Біла Церква Київської області). 

22. Про перейменування вул. Куценка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Куценка на вул. Миколи Хрусталенка в м. Біла Церква Київської 

області). 

23. Про поділ та перейменування вул. Леваневського в м. Біла Церква Київської області. 

(поділ вул. Леваневського в м. Біла Церква Київської області та перейменування: 
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1.1. на просп. Незалежності (на відрізку від перехрестя вул. Леваневського з вул. 

Некрасова (в районі будівлі № 26-Д по вул. Леваневського – магазину «Новус») в східному 

напрямку до виїзду з міста на автодорогу М05, ділянка Київ-Одеса); 

1.2. на вул. Чорних Запорожців (на відрізку від перехрестя вул. Леваневського з вул. 

Некрасова (від будівлі № 26-Д по вул. Леваневського – магазину «Новус») в західному 

напрямку до бульв. Княгині Ольги); 

1.3. на вул. Петра Дяченка (на відрізку від вул. Павліченко до вул. Чорних Запорожців)). 

24. Про перейменування пров. Леваневського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Леваневського на пров. Володимирський в м. Біла Церква Київської 

області). 

25. Про перейменування пров. Леваневського перший в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Леваневського перший на вул. Пантелеймона Куліша в м. Біла 

Церква Київської області). 

26. Про перейменування пров. Леваневського другий в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Леваневського другий на вул. Якова Яциневича в м. Біла Церква 

Київської області). 

27. Про перейменування вул. Лермонтова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Лермонтова на вул. Миколи Леонтовича в м. Біла Церква Київської 

області). 

28. Про перейменування вул. Логінова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Логінова на вул. Праведників світу в м. Біла Церква Київської області). 

29. Про перейменування вул. Макаренка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Макаренка на вул. Василя Сухомлинського в м. Біла Церква Київської 

області). 

30. Про перейменування вул. Матросова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Матросова на вул. Івана Пулюя в м. Біла Церква Київської області). 

31. Про перейменування вул. Механізаторська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Механізаторська на вул. Калинова в м. Біла Церква Київської області). 

32. Про перейменування пров. Механізаторський в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Механізаторський на пров. Калиновий в м. Біла Церква Київської 

області). 

33. Про перейменування вул. Нестерова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Нестерова на вул. Теодора Дячуна в м. Біла Церква Київської області). 

34. Про перейменування частини бульв. Олександрійський в м. Біла Церква Київської 

області. 

(перейменування частини бульв. Олександрійський (на відрізку від площі Соборна до 

перехрестя з вул. Підвальна) на вул. Героїв 72-ї Бригади в м. Біла Церква Київської області). 

35. Про перейменування вул. Осипенко в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Осипенко на вул. Любомира Гузара в м. Біла Церква Київської 

області). 

36. Про перейменування вул. Островського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Островського на вул. Олега Ольжича в м. Біла Церква Київської 

області). 

37. Про перейменування вул. Офіцерська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Офіцерська на вул. Генерала Воробйова в м. Біла Церква Київської 

області). 

38. Про перейменування вул. Панфілова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Панфілова на вул. Якова Гандзюка в м. Біла Церква Київської області). 

39. Про перейменування вул. Першотравнева в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Першотравнева на вул. Павла Скоропадського в м. Біла Церква 

Київської області). 

40. Про перейменування вул. Піщана перша в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Піщана перша на вул. Михайла Сидорянського в м. Біла Церква 

Київської області). 
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41. Про перейменування вул. Піщана друга в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Піщана друга на вул. Героїв УПА в м. Біла Церква Київської області). 

42. Про перейменування вул. Пролетарська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Пролетарська на вул. Петра Калнишевського в м. Біла Церква 

Київської області). 

43. Про перейменування пров. Пролетарський в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Пролетарський на пров. Петра Калнишевського в м. Біла Церква 

Київської області). 

44. Про перейменування вул. Пушкінська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Пушкінська на вул. Златопольська в м. Біла Церква Київської області). 

45. Про перейменування пров. Радищева в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Радищева на пров. Київський в м. Біла Церква Київської області). 

46. Про перейменування вул. Радужна в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Радужна на вул. Райдужна в м. Біла Церква Київської області). 

47. Про перейменування вул. Раскової в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Раскової на вул. Петера Новотні в м. Біла Церква Київської області). 

48. Про перейменування пров. Раскової перший в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Раскової перший на пров. Петера Новотні перший в м. Біла Церква 

Київської області). 

49. Про перейменування пров. Раскової другий в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Раскової другий на пров. Петера Новотні другий в м. Біла Церква 

Київської області). 

50. Про перейменування вул. Робітнича в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Робітнича на вул. Василя Вишиваного в м. Біла Церква Київської 

області). 

51. Про перейменування вул. Робітнича друга в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Робітнича друга на вул. Михайла Жизневського в м. Біла Церква 

Київської області). 

52. Про перейменування вул. Спартаківська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Спартаківська на вул. Вадима Гетьмана в м. Біла Церква Київської 

області). 

53. Про перейменування вул. Суворова в м. Біла Церква Київської області. (перейменування 

вул. Суворова на вул. Левка Лук’яненка в м. Біла Церква Київської області). 

54. Про перейменування вул. Тімірязєва в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул.  Тімірязєва на вул. Миколи Амосова в м. Біла Церква Київської 

області). 

55. Про перейменування вул. Толстого в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Толстого на вул. Героїв Маріуполя в м. Біла Церква Київської області). 

56. Про перейменування пров. Толстого в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Толстого на пров. Героїв Маріуполя в м. Біла Церква Київської 

області). 

57. Про перейменування вул. Тургєнєва в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Тургєнєва на вул. Андрія Гальчуса в м. Біла Церква Київської області). 

58. Про перейменування вул. Турчанінова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Турчанінова на вул. Волонтерська в м. Біла Церква Київської області). 

59. Про перейменування вул. Чайковського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Чайковського на вул. Олександра Марченка в м. Біла Церква Київської 

області). 

60. Про перейменування вул. Челюскінців в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Челюскінців на вул. Льодова в м. Біла Церква Київської області). 

61. Про перейменування пров. Челюскінців в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Челюскінців на пров. Льодовий в м. Біла Церква Київської області). 

62. Про перейменування вул. Чернишевського в м. Біла Церква Київської області. 
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(перейменування вул. Чернишевського на вул. Віктора Міняйла в м. Біла Церква 

Київської області). 

63. Про перейменування вул. Чехова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Чехова на вул. Леоніда Каденюка в м. Біла Церква Київської області). 

64. Про перейменування вул. Чкалова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Чкалова на вул. Володимира Іванціва в м. Біла Церква Київської 

області). 

65. Про перейменування пров. Штабний в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Штабний на пров. Миколи Паукова в м. Біла Церква Київської 

області). 

66. Про перейменування вул. Декабристів в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Декабристів на вул. Ігоря Каплуненка в м. Біла Церква Київської 

області). 

67. Про перейменування вул. Семашка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Семашка на вул. Ігоря Зінича в м. Біла Церква Київської області). 

68. Про перейменування площі Петра Запорожця в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування площі Петра Запорожця на площу Європейська в м. Біла Церква Київської 

області). 

69. Про перейменування вул. Мельника в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Мельника на вул. Андрія Мельника в м. Біла Церква Київської 

області). 

70. Про перейменування вул. Коцюбинського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Коцюбинського на вул. Михайла Коцюбинського в м. Біла Церква 

Київської області). 

71. Про перейменування вул. Травнева в с. Вільна Тарасівка Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування вул. Травнева на вул. Івана 

Войтенка в с. Вільна Тарасівка  Білоцерківської міської територіальної громади Київської 

області). 

72. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Глибочка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Гагаріна на вул. Павла Поповича в с. 

Глибочка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

73. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Пилипча Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області.(перейменування вул. Гагаріна на вул. Затишна в с. Пилипча 

Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

74. Про перейменування вул. 1 Травня в с. Глушки Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. 1 Травня на вул. Зелена в с. Глушки 

Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

75. Про перейменування вул. Дружби в с. Томилівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Дружби на вул. Сергія Резніченка в с. 

Томилівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

76. Про перейменування вул. Юрія Гагаріна в с. Мазепинці Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування вул. Юрія Гагаріна на вул. 

Козацька в с. Мазепинці Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

77. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Сидори Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Гагаріна на вул. Михайла Сидорянського в 

с. Сидори Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

78. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Терезине Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Гагаріна на вул. Героїв України в с. 

Терезине Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

79. Про перейменування вул. Ватутіна в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Ватутіна на вул. Героїв України в с. 

Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 
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80. Про перейменування пров. Ватутіна в с. Шкарівка Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування пров. Ватутіна на пров. Героїв 

України в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

81. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Гагаріна на вул. Андрія Авраменка в с. 

Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

82. Про перейменування пров. Гагаріна в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування пров. Гагаріна на пров. Андрія Авраменка в с. 

Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

83. Про перейменування вул. 60 років Перемоги в с. Шкарівка Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування вул. 60 років Перемоги на вул. 

В’ячеслава Чорновола в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади 

Київської області). 

84. Про перейменування вул. Чкалова в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Чкалова на вул. Карпатська долина в с. 

Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області).                                                                                              

85. Про внесення змін до Програми розвитку системи освіти Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської 

ради від 24 грудня 2020 року № 66-05-VIII 

86. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського академічного ліцею 

Вектор-гімназія № 18 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції  

87. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею Мала академія 

наук Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції  

88. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського гетьманського ліцею-

гімназії Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

89. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею іноземних мов-

гімназії № 9 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції  

90. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківськогоприродничо-

математичного ліцею-гімназії № 16 ім. М.О.Кириленка Білоцерківської міської ради 

Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

91. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківськоїго ліцею-гімназії № 12 

Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

92. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею-гімназії № 17 

Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

93. Про зміну найменування та затвердження статуту Ліцею Перша Білоцерківська гімназія 

Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

94. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії слов'янських 

мов - початкової школи № 1 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

95.  Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 3 ім.Т.Г.Шевченка Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

96. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 4 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 
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97.  Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 5 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

98. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 6 Перспектива Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

99. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова Білоцерківської міської ради 

Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

100. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії Звитяга - 

початкова школа № 8 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

101. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 11 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції  

102. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 21 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції.  

103. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 22 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

104. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської початкової школи № 

23 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

105.  Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської початкової школи 

Казка Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

106.  Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської спеціальної школи № 

19 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

107. Про затвердження Положення про департамент житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради в новій редакції 

108. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської 

міської територіальної громади надземного газопроводу середнього тиску та споруди від СК 

«ЖБК «Зелений» 

109. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської 

міської територіальної громади газопроводів та споруд, які перебувають на балансі 

Білоцерківського виробничого підприємства «ВЕСНА» УТОГ 

110. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з метою 

геологічного вивчення піску ділянки, розташованої у північно-східній околиці м. Біла Церква 

Білоцерківського району Київської області 

111. Про внесення змін до загальної структури і штатної чисельності апарату Білоцерківської 

міської ради та її виконавчих органів 

112. Про визначення контингенту учнів комунальних закладів Білоцерківської міської ради- 

мистецьких шкіл на 2022 2023 навчальний рік 

113. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу 

114.  Про затвердження ліквідаційного балансу 

115. Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради на баланс служби у справах дітей Білоцерківської міської ради 

майна 

117. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади безхазяйних об’єктів, які розташовані в місті Білій Церкві Київської 

області 

118. Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» на баланс комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г. 
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Шевченка», виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та управління культури і 

туризму Білоцерківської міської ради майна 

119. Про  проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності з 

кадастровим номером 3210300000:06:041:0049 з метою підготовки лоту до проведення 

земельних  торгів у формі електронного аукціону 

120. Про  проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності з 

кадастровим номером 3210300000:06:027:0041 з метою підготовки лоту до проведення 

земельних торгів у формі електронного аукціону 

121. 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 

122. Про надання згоди на прийняття з державної власності у комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади Київської області в особі Білоцерківської 

міської ради земельної ділянки з кадастровим номером: 3210300000:04:015:0327 

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

Горобинською Людмилою Сергіївною 

124. Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою-підприємцем Дмитренко 

Катериною Григорівною 

125. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КП БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДБК»   

126. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з 

громадянином Собком Олександром Станіславовичем   

127. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з 

громадянином Горбенком Олександром Володимировичем   

128. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту  з 

фізичною особою – підприємцем Петренко Любов’ю Романівною 

129. Про припинення дії договору оренди землі з Приватним підприємством «КОРАЛ» 

130. Про внесення змін в рішення міської ради від  25 листопада 2021 року № 2136-21-VIII 

«Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі-

підприємцю Воробйовій Наталії Володимирівні» 

131. Про внесення змін в рішення міської ради від 15 травня 2020 року № 5280-96-VII «Про 

встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем Остапенко Лідією 

Михайлівною» 

132. Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2021 року № 2457-24-VIII  «Про 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю 

Поліщуку Андрію Вікторовичу та фізичній особі – підприємцю Поліщук Манані Жораївні 

кадастровий номер:  3210300000:03:020:0114» 

133. Про внесення змін в рішення міської від  09 грудня 2021 року № 2265-22-VIII «Про 

встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Поліщуком Андрієм 

Вікторовичем та фізичною особою – підприємцем Поліщук Мананою Жораївною» 

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

ділянки у власність ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ 

«ТУРИСТ-2» 

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

ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради за адресою: село Пилипча, Білоцерківський район 

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

ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради  за адресою: село Мазепинці, Білоцерківський район 
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137. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради за адресою: вулиця Гайок, місто Біла Церква 

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

ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради за адресою: село Сидори, Білоцерківський район 

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

ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради за адресою: село Дрозди, Білоцерківський район 

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

ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради за адресою: село Вільна Тарасівка, Білоцерківський район 

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

ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради  за адресою: селище Терезине, Білоцерківський район 

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

ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради за адресою: село Томилівка, Білоцерківський район 

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

ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради  за адресою: село Шкарівка, Білоцерківський район 

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється Управлінню 

комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради за адресою: вулиця 

Карбишева, місто Біла Церква  

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

ділянки в постійне користування Комунальному некомерційному підприємству 

Білоцерківської міської ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ № 1» 

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

ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради 

«МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за адресою: 

вулиця Молодіжна, 6, село Дрозди, Білоцерківський район 

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

ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради 

«МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за адресою: 

вулиця Шкільна,1-Б, село Гайок, Білоцерківський район 

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

ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради 

«МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за адресою: 

вулиця Івана Мазепи,10б, село Мазепинці, Білоцерківський район 

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

ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради 

«МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за адресою: 

вулиця Травнева,2а, село Вільна Тарасівка, Білоцерківський район 

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

ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради 

«МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за адресою: 

вулиця Молодіжна, 5, село Храпачі, Білоцерківський район 

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

ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради 

«МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за адресою: 

вулиця Спортивна, 8, село Володимирівка, Білоцерківський район 
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152. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської 

ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за 

адресою: вулиця Центральна, 1а, село Сидори, Білоцерківський район 

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

ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради 

«МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за адресою: 

вулиця Центральна, 39, село Глушки, Білоцерківський район 

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

ділянки комунальної власності в оренду Творчій спілці (інша професійна організація) 

Київської обласної організації національної спілки художників України 

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

ділянки комунальної власності в оренду громадянину Васильєву Андрію Миколайовичу 

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

ділянки в оренду громадянці Абрамовій Олені Володимирівн 

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

ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Литвинській Оксані 

Володимирівні  

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

ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Юкрейн Тауер Компані» 

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється Товариству з 

обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» 

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється  фізичній особі – 

підприємцю  Савченку Олексію Олександровичу 

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

ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється Товариству з 

додатковою відповідальністю «ТЕРЕЗИНЕ» 

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

земельної ділянки комунальної власності у постійне користування Управлінню комунальної 

власності та концесії Білоцерківської міської ради за адресою: провулок Водопійний перший, 

в районі будинку №28 

163.  Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

164.  Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

за адресою: село Шкарівка, Білоцерківський район 

165.  Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

за адресою: село Скребиші, Білоцерківський район 

166.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю 

Романчук Юлії Петрівні  

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

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

підприємцю Фещенку Івану Миколайовичу  

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

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

підприємцю Навроцькому Костянтину Леонідовичу 
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169.  Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  

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

особі - підприємцю Ординській Валентині Миколаївні 

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

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

підприємцю Малику Сергію Григоровичу  

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

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

підприємцю Снігуру Сергію Олександровичу та громадянину Кудряшову Олексію 

Олексійовичу  

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

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

підприємцю Семченко Надії Федорівні 

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

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

підприємцю Романюк Вікторії Вікторівні  

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

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

ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «ЯБЛУНЯ-ЮГ» 

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

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

установі Білоцерківської міської ради «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ІМ. ПЕТЕРА НОВОТНІ» 

176.  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 

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

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

підприємству «КОРАЛ» 

178.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду громадянину Левченку Олегу Максимовичу  

179.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Голяці Олександру Івановичу   

180.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду фізичній особі - підприємцю Семененку Анатолію Івановичу  

181.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду  фізичній особі-підприємцю Штиці Валентину Васильовичу  

182.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Пономаренку Андрію 

Анатолійовичу    

183.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Хільку Владиславу 

Олександровичу  

184.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду Приватному підприємству «БІЛОЦЕРКІВАГРОПРОЕКТ»  
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185.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду Публічному акціонерному товариству 

«УКРТЕЛЕКОМ» 

186.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду громадянці Овчаренко Катерині Миколаївні   

187.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду громадянці Бєлявській Наталії Олександрівні    

188.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду громадянці Роман Олені Олексіївні 

189.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Зюкіній Галині Миколаївні та 

фізичній особі – підприємцю Паксютову Олександру Анатолійовичу 

190.  Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «ПТУ» 

191.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Паксютовій 

Світлані Миколаївні  

192.  Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству «АГРОЦЕНТР» 

193.  Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству «АГРОЦЕНТР» 

194.  Про поновлення договору оренди землі Приватному акціонерному товариству «ЕПОС» 

195.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

виробничо-будівельній фірмі «БУДСЕРВІС» 

196.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«БілоцерківІндустріалПарк» та фізичній особі – підприємцю Кузнєцовій Валентині 

Дмитрівні  

197.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Миколаєнку 

Олександру Анатолійовичу 

198.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕТАН ПЛЮС» 

199.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ІТО-ПРОДАКШН» 

200.  Про поновлення договору оренди землі Малому приватному підприємству «ГРОТ» 

201.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Тараєвій Наталії 

Валентинівні  

202.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю  Клюєву Павлу 

Петровичу  

203.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«СПЕЦТРАНССЕРВІС» 

204.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Яринку Олегу 

Миколайовичу 

205.  Про поновлення договору оренди землі Акціонерному товариству  «ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 

206.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Шпаку Сергію 

Миколайовичу 

207.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Лимаренко Оксані 

Миколаївні 

208.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Клочку Тарасу 

Миколайовичу 

209.  Про поновлення договору оренди землі Гаражно-будівельному кооперативу «ОРБІТА» 
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210.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПРОММОНТАЖСЕРВІС» 

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

Миколі Володимировичу 

212.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Бенедичуку Олегу 

Володимировичу 

213.  Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству «АГРОЦЕНТР» 

214.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Давиденко Ірині 

Володимирівні 

215.  Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству «МАРКЕТ-Ш-О-В» 

216.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Найді Миколі 

Петровичу  

217.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Артеміда-4» 

218.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ДЖІ ВІ СІ ГРУП» 

219.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-ПРИВІД» 

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

підприємцю Пащенку Сергію Миколайовичу  

221.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з 

обмеженою відповідальністю  «ДІАМАНТ-М»  

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

підприємцю Григоряну Самвелу Альбертовичу   

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

підприємцю Губаню Володимиру Олександровичу з кадастровим номером: 

3210300000:04:006:0098 

224.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Стойко 

Вікторії Володимирівні  

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

підприємцю Скрипці Людмилі Валеріївні   

226.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності фізичній особі – підприємцю 

Кондрацькій Ользі Миколаївні  

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

підприємцю Коноваленко Тетяні Володимирівні 

228.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Приймаку 

Анатолію Леонідовичу 

229.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» кадастровий 

номер: 3210300000:08:003:0020 

230.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» кадастровий 

номер: 3210300000:08:003:0019 

231.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» кадастровий 

номер: 3210300000:08:003:0018 

232.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «РОСЬ ТЕЛЕКОМ»  кадастровий номер: 3210300000:04:006:0085 

233.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «РОСЬ ТЕЛЕКОМ»  кадастровий номер: 3210300000:04:006:0084 

234.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «РОСЬ ТЕЛЕКОМ»  кадастровий номер: 3210300000:04:006:0083 

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

підприємцю Гудик Надії Степанівні 
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236.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «КОРАЛ» 

237.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «ВАЛОЇС» 

238.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Публічному 

акціонерному товариству «УКРТЕЛЕКОМ» за адресою: вулиця Павліченко, 44а, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район 

239.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Публічному 

акціонерному товариству «УКРТЕЛЕКОМ» за адресою: вулиця Сквирське шосе,228-б, місто 

Біла Церква, Білоцерківський район 

240. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Публічному 

акціонерному товариству «УКРТЕЛЕКОМ» за адресою: вулиця Крижанівського,8а, місто 

Біла Церква, Білоцерківський район 

241.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» кадастровий 

номер: 3210300000:08:003:0016 

242.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» кадастровий 

номер: 3210300000:08:003:0017 

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

поділу земельної ділянки за адресою: провулок Радіщева,8  місто Біла Церква, 

Білоцерківський район громадянці Журжій Ользі Миколаївні  

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

поділу земельної ділянки за адресою: провулок Водопійний другий, 15  місто Біла Церква, 

Білоцерківський район громадянці Артеменко Галині Петрівні   

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

поділу земельної ділянки комунальної власності Товариству з додатковою відповідальністю 

«РАЙСІЛЬГОСПТЕХНІКА» 

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

поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210300000:03:034:0035 Приватному 

підприємству «БЦ СОНЯЧНИЙ» 

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

поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210300000:03:013:0106 Об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «ЗАПОРІЗЬКА,19» 

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

поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210300000:04:020:0118 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» 

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

поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210300000:04:020:0137 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» 

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

об’єднання земельних ділянок Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРО-УБД» 

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

об’єднання земельних ділянок Приватному акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» 

252.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки Приватного підприємства «ЄВРОПАРКІНГ» 

253.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки фізичній особі - підприємцю  Савченку Олексію Олександровичу 

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

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

особі – підприємцю Панченку Дмитру Геннадійовичу  
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256.   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 Мкртичяном Давидом Араєвичем   

257.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

сервітуту з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕЛИКИЙ ТРИКУТНИК» 

258.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

сервітуту з громадянкою Корбут Валентиною Дмитрівною 

259.  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 Панченком Дмитром Геннадійовичем 

260.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

сервітуту з громадянином Ліневичем Станіславом Адамовичем   

261.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

сервітуту з громадянином Ліневичем Станіславом Адамовичем  площею 0,0018 га 

262.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

сервітуту з громадянином Ліневичем Станіславом Адамовичем  площею 0,0016 га 

263.  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 Марущаком Романом Миколайовичем 

264.  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 Марущаком Романом Миколайовичем за 

адресою: вулиця Турчанінова, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

265.  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 Марущаком Романом Миколайовичем за 

адресою: вулиця Леваневського, в районі житлового будинку № 57, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

266.  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 Мкртичяном Давидом Араєвичем 

267.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

сервітуту з громадянином Навроцьким Віктором Івановичем   

268.  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 Шандрою Ольгою Володимирівною 

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

ділянки громадянці Іваненко Катерині Вікторівні   

270. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-2016»» та включити до порядку 

денного питання «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та передачу земельних ділянок з цільовим призначенням 01.01 Для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ»» 

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

ділянки комунальної власності фізичній особі-підприємцю Дзюбенко Ніні Інокентіївни 

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Шукшиній Ірині Юріївні  
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273. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Піровій Валентині Володимирівні   

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Піровій Валентині Володимирівні  за адресою: вулиця 

Гайок, в районі житлового будинку №181, місто Біла Церква, Білоцерківський район  

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

ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНА ЄВРООСЕЛЯ»    

276. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Лисою 

Наталією Анатоліївною  

277. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Кублій 

Ларисою Михайлівною  

278. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою - підприємцем Шевченко 

Тетяною Володимирівною за адресою: бульвар Княгині Ольги, в районі житлового будинку 

№13, м.Біла Церква, Білоцерківський район 

279. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Круглієм 

Петром Івановичем 

280. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Дмитренком 

Олександром Петровичем  

284. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Янішевською 

Іриною Вікторівною 

285. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Демідовою 

Оленою Михайлівною 

286. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Маршалком 

Владиславом Вадимовичем 

287. Про встановлення земельного сервітуту з Приватним підприємством АГРОТЕХСПІЛКА 

«УКРАЇНА» 

288. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Лойком 

Олегом Григоровичем  

289. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Мазур 

Наталією Володимирівною 

290. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Тюваєвим 

Вячеславом Вячеславовичем 

292. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Шиманською 

Павлиною Володимирівною 

293. Про встановлення земельного сервітуту з Товариством  з обмеженою відповідальністю 

«АСТЕРІЯ БЦ» 

294. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Лавриковою 

Оленою Михайлівною 

295. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Котком 

Сергієм Олександровичем 

296. Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Гаделія Романом Лук’яновичем 

297. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Родіоновою 

Ларисою Миколаївною 

298. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації  

земель фізичній особі – підприємцю Держевицькій Вікторії Миколаївні    

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

інвентаризації  земель  Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської 

ради «ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА»  

302. Про виконання рішення Господарського суду Київської області від 02 квітня 2019 року у 

справі №911/2506/18, яким зобов’язано Білоцерківську міську раду Київської області 

прийняти рішення про продаж Фізичній особі – підприємцю Грибу Ігорю Володимировичу 

земельної ділянки площею 0,1535 га, яка знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. 

Польова, 84 та має кадастровий номер 3210300000:06:033:0033 за визначеною ціною в сумі 

411380,00 грн. 
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303. Про розгляд заяви про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою Білоцерківським електричним мережам 

304. Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради від 15 липня 2021 року № 

1209-15-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному акціонерному 

товариству «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі»  площею 0,3094 га» (зі змінами)  та 

в рішення міської ради від 15 липня 2021 року № 1211-15-VIII «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки комунальної 

власності в оренду Приватному акціонерному товариству «ДТЕК Київські Регіональні 

Електромережі»  площею 0,1065 га» (зі змінами) 

305. Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 

2240-22-VIIІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустроющодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКРЮГ»» 

306. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Вериженко Аллі Казимірівні площею 00079 га 

307. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Вериженко Аллі Казимірівні площею 0,0200 га 

308. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Бєлінській Наталії Вікторівні    

309. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Давиденко Тетяні Володимирівні 

310. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином Букалом 

Олександром Петровичем на земельну ділянку площею 0,0021 га 

311. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Звичайній Людмилі Олександрівні  

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

відповідальністю «АРГОН» 

313. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Палківській Світлані Станіславівні  

314. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

громадянці Крячко Галині Олегівні   

315. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Троцьку Вадиму Вікторовичу  

316. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Кузнєцовій Валентині Дмитрівні 

317. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  

Товариству з обмеженою відповідальністю «МІНІМАКС»та фізичній особі – підприємцю 

Кладовій Галині Олексіївні  

318. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Кладовій Галині Олексіївні кадастровий номер: 

3210300000:04:016:0116 

319. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  

фізичній особі – підприємцю Кладовій Галині Олексіївні кадастровий номер: 

3210300000:04:016:0114 

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

відведення земельної ділянки в оренду громадянці Коробовій Катерині Віталіївні  

321. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРЮГ» 

322. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРЮГ» за адресою: вулиця Храпачанська, 70, 

місто Біла Церква, Білоцерківський район 
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323. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування Державному підприємству 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» 

324. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

громадянці Петраш Ніні Григорівні 

325. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Коваленко Жанні Іванівні 

326. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Салей Світлані  Іванівні 

327. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Осауленку Володимиру Анатолійовичу 

328. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Філіпповій Тетяні Миколаївні 

329. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Салей Світлані  Іванівні кадастровий номер: 

3210300000:04:034:0075 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСТАР» 

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

ділянки та передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду Акціонерному 

товариству «Городище –Пустоварівський цукровий завод»  кадастровий номер: 

3210300000:04:034:0097 

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

ділянки та передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду Акціонерному 

товариству «Городище –Пустоварівський цукровий завод»  кадастровий номер: 

3210300000:04:034:0095 

333. 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 Малику Сергію Григоровичу 

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

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

місцевості) громадянці Шабельній Ларисі Павлівні 

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

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

місцевості) громадянину Бабенку Анатолію Васильовичу 

336. Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

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

поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 3220489500:02:026:0619 Товариству з 

додатковою відповідальністю «ПАРТНЕР-ПН» 

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

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером: 

3210300000:07:001:0046 Приватному підприємству «КОРАЛ» 

339. Про розгляд заяви про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної 

власності Приватному підприємству «БЦ СОНЯЧНИЙ» 

340. Про  розгляд заяви про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної 

власності, яка знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Березинця Андрія 

Івановича за адресою: вулиця Леваневського,46, приміщення 80, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 
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341. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в 

оренду фізичній особі-підприємцю Губаню Володимиру Олександровичу з кадастровим 

номером: 3210300000:04:006:0099 

342. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі-підприємцю Борзенко Інні Володимирівні  

343. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі-підприємцю Шуляченко Оксані Василівні  

344. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю «СПОРУДА БЦ»  

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

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки за адресою: вулиця Водопійна, 37, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ХерсонІндустріалПарк» 

346. Про розгляд заяви 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 Бойком Дмитром 

Вікторовичем 

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

підприємцем Шевченко Тетяною Володимирівною за адресою: вулиця Логінова, в районі 

житлового будинку №37А, м.Біла Церква, Білоцерківський район  

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

підприємцем Павленком Романом Володимировичем 

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

підприємцем Красовською Тетяною Леонідівною  

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

підприємцем  Шевченко Тетяною Володимирівною за адресою: вулиця Леваневського, в 

районі житлового будинку №47/1, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

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

підприємцем Держевицькою Вікторією Миколаївною  

352. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином Креницьким 

Владиславом Васильовичем 

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

підприємцем Вдовенком Артемом Вадимовичем  

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

підприємцем Красівським Ігорем Мар’яновичем 

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

підприємцем Красівським Ігорем Мар’яновичем 

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

підприємцем Коротинською Іриною Григорівною  

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

підприємцем Коротинською Іриною Григорівною за адресою: вулиця  Леваневського, в 

районі житлового будинку №50-а 

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

підприємцем Держевицькою Вікторією Миколаївною  

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

підприємцем Миронюк Інною Миколаївною  

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

підприємцем Новохацькою Наталією Анатоліївною  

361. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином Букалом 

Олександром Петровичем на земельну ділянку площею 0,0028 га 

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

відповідальністю «АВТОПРОМХІМ» 

363.   Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності фізичній особі – підприємцю   Білошкурському Павлу Олександровичу  
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364. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду Орендному підприємству Ужгородському 

коньячному заводу   

 

 Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Про перейменування вул. Академіка Линника в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Академіка Линника на вул. Академіків Линників в м. Біла Церква 

Київської області). 

2. Про перейменування вул. 8-го Березня в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. 8-го Березня на вул. Михайла Чалого в м. Біла Церква Київської 

області). 

3. Про перейменування вул. Воєводіна в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Воєводіна на вул. Володимира Івасюка в м. Біла Церква Київської 

області). 

4. Про перейменування вул. Гагаріна в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Гагаріна на вул. Млинова в м. Біла Церква Київської області). 

5. Про перейменування вул. Гастелло в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Гастелло на вул. Бориса Познанського в м. Біла Церква Київської 

області). 

6. Про перейменування вул. Гвардійська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Гвардійська на вул. Володимира Антоновича в м. Біла Церква 

Київської області). 

7. Про об’єднання вул. Некрасова з вул. Грибоєдова в м. Біла Церква Київської області та їх 

перейменування. (об’єднати вул. Некрасова з вул. Грибоєдова в м. Біла Церква Київської 

області; перейменувати об’єднані вул. Некрасова з вул. Грибоєдова на вул. Зенітного полку в 

м. Біла Церква Київської області). 

8. Про перейменування вул. Гризодубової в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Гризодубової на вул. Марії Примаченко в м. Біла Церква Київської 

області). 

9. Про перейменування пров. Гризодубової перший в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Гризодубової перший на пров. Марії Примаченко перший в м. Біла 

Церква Київської області). 

10. Про перейменування пров. Гризодубової другий в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Гризодубової другий на пров. Марії Примаченко другий в м. Біла 

Церква Київської області). 

11. Про перейменування вул. Громова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Громова на вул. Михайла Драгоманова в м. Біла Церква Київської 

області). 

12. Про перейменування вул. Докучаєва в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Докучаєва на вул. Козачої ради в м. Біла Церква Київської області). 

13. Про перейменування пров. Докучаєва в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Докучаєва на пров. Козачої ради в м. Біла Церква Київської області). 

14. Про перейменування вул. Зінченка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Зінченка на вул. Івана Зінченка в м. Біла Церква Київської області). 

15. Про перейменування вул. Карбишева в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Карбишева на вул. Архипа Люльки в м. Біла Церква Київської 

області). 

16. Про перейменування пров. Карбишева в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Карбишева на пров. Архипа Люльки в м. Біла Церква Київської 

області). 

17. Про перейменування вул. Кириленка в м. Біла Церква Київської області. 
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(перейменування вул. Кириленка на вул. Миколи Кириленка в м. Біла Церква 

Київської області). 

18. Про перейменування вул. Кошеля в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Кошеля на вул. Академіка Кононського в м. Біла Церква Київської 

області). 

19. Про перейменування вул. Короленка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Короленка на вул. Софії Русової в м. Біла Церква Київської області). 

20. Про перейменування вул. Крижанівського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Крижанівського на вул. Добровольчих батальйонів в м. Біла Церква 

Київської області). 

21. Про перейменування вул. Купріна в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Купріна на пров. Товарний в м. Біла Церква Київської області). 

22. Про перейменування вул. Куценка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Куценка на вул. Миколи Хрусталенка в м. Біла Церква Київської 

області). 

23. Про поділ та перейменування вул. Леваневського в м. Біла Церква Київської області. 

(поділ вул. Леваневського в м. Біла Церква Київської області та перейменування: 

1.1. на просп. Незалежності (на відрізку від перехрестя вул. Леваневського з вул. Некрасова 

(в районі будівлі № 26-Д по вул. Леваневського – магазину «Новус») в східному напрямку до 

виїзду з міста на автодорогу М05, ділянка Київ-Одеса); 

1.2. на вул. Чорних Запорожців (на відрізку від перехрестя вул. Леваневського з вул. 

Некрасова (від будівлі № 26-Д по вул. Леваневського – магазину «Новус») в західному 

напрямку до бульв. Княгині Ольги); 

1.3. на вул. Петра Дяченка (на відрізку від вул. Павліченко до вул. Чорних Запорожців)). 

24. Про перейменування пров. Леваневського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Леваневського на пров. Володимирський в м. Біла Церква Київської 

області). 

25. Про перейменування пров. Леваневського перший в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Леваневського перший на вул. Пантелеймона Куліша в м. Біла 

Церква Київської області). 

26. Про перейменування пров. Леваневського другий в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Леваневського другий на вул. Якова Яциневича в м. Біла Церква 

Київської області). 

27. Про перейменування вул. Лермонтова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Лермонтова на вул. Миколи Леонтовича в м. Біла Церква Київської 

області). 

28. Про перейменування вул. Логінова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Логінова на вул. Праведників світу в м. Біла Церква Київської області). 

29. Про перейменування вул. Макаренка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Макаренка на вул. Василя Сухомлинського в м. Біла Церква Київської 

області). 

30. Про перейменування вул. Матросова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Матросова на вул. Івана Пулюя в м. Біла Церква Київської області). 

31. Про перейменування вул. Механізаторська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Механізаторська на вул. Калинова в м. Біла Церква Київської області). 

32. Про перейменування пров. Механізаторський в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Механізаторський на пров. Калиновий в м. Біла Церква Київської 

області). 

33. Про перейменування вул. Нестерова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Нестерова на вул. Теодора Дячуна в м. Біла Церква Київської області). 

34. Про перейменування частини бульв. Олександрійський в м. Біла Церква Київської 

області. 

(перейменування частини бульв. Олександрійський (на відрізку від площі Соборна до 

перехрестя з вул. Підвальна) на вул. Героїв 72-ї Бригади в м. Біла Церква Київської області). 
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35. Про перейменування вул. Осипенко в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Осипенко на вул. Любомира Гузара в м. Біла Церква Київської 

області). 

36. Про перейменування вул. Островського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Островського на вул. Олега Ольжича в м. Біла Церква Київської 

області). 

37. Про перейменування вул. Офіцерська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Офіцерська на вул. Генерала Воробйова в м. Біла Церква Київської 

області). 

38. Про перейменування вул. Панфілова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Панфілова на вул. Якова Гандзюка в м. Біла Церква Київської області). 

39. Про перейменування вул. Першотравнева в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Першотравнева на вул. Павла Скоропадського в м. Біла Церква 

Київської області). 

40. Про перейменування вул. Піщана перша в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Піщана перша на вул. Михайла Сидорянського в м. Біла Церква 

Київської області). 

41. Про перейменування вул. Піщана друга в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Піщана друга на вул. Героїв УПА в м. Біла Церква Київської області). 

42. Про перейменування вул. Пролетарська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Пролетарська на вул. Петра Калнишевського в м. Біла Церква 

Київської області). 

43. Про перейменування пров. Пролетарський в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Пролетарський на пров. Петра Калнишевського в м. Біла Церква 

Київської області). 

44. Про перейменування вул. Пушкінська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Пушкінська на вул. Златопольська в м. Біла Церква Київської області). 

45. Про перейменування пров. Радищева в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Радищева на пров. Київський в м. Біла Церква Київської області). 

46. Про перейменування вул. Радужна в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Радужна на вул. Райдужна в м. Біла Церква Київської області). 

47. Про перейменування вул. Раскової в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Раскової на вул. Петера Новотні в м. Біла Церква Київської області). 

48. Про перейменування пров. Раскової перший в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Раскової перший на пров. Петера Новотні перший в м. Біла Церква 

Київської області). 

49. Про перейменування пров. Раскової другий в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Раскової другий на пров. Петера Новотні другий в м. Біла Церква 

Київської області). 

50. Про перейменування вул. Робітнича в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Робітнича на вул. Василя Вишиваного в м. Біла Церква Київської 

області). 

51. Про перейменування вул. Робітнича друга в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Робітнича друга на вул. Михайла Жизневського в м. Біла Церква 

Київської області). 

52. Про перейменування вул. Спартаківська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Спартаківська на вул. Вадима Гетьмана в м. Біла Церква Київської 

області). 

53. Про перейменування вул. Суворова в м. Біла Церква Київської області. (перейменування 

вул. Суворова на вул. Левка Лук’яненка в м. Біла Церква Київської області). 

54. Про перейменування вул. Тімірязєва в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул.  Тімірязєва на вул. Миколи Амосова в м. Біла Церква Київської 

області). 

55. Про перейменування вул. Толстого в м. Біла Церква Київської області. 
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(перейменування вул. Толстого на вул. Героїв Маріуполя в м. Біла Церква Київської 

області). 

56. Про перейменування пров. Толстого в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Толстого на пров. Героїв Маріуполя в м. Біла Церква Київської 

області). 

57. Про перейменування вул. Тургєнєва в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Тургєнєва на вул. Андрія Гальчуса в м. Біла Церква Київської області). 

58. Про перейменування вул. Турчанінова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Турчанінова на вул. Волонтерська в м. Біла Церква Київської області). 

59. Про перейменування вул. Чайковського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Чайковського на вул. Олександра Марченка в м. Біла Церква Київської 

області). 

60. Про перейменування вул. Челюскінців в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Челюскінців на вул. Льодова в м. Біла Церква Київської області). 

61. Про перейменування пров. Челюскінців в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Челюскінців на пров. Льодовий в м. Біла Церква Київської області). 

62. Про перейменування вул. Чернишевського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Чернишевського на вул. Віктора Міняйла в м. Біла Церква Київської 

області). 

63. Про перейменування вул. Чехова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Чехова на вул. Леоніда Каденюка в м. Біла Церква Київської області). 

64. Про перейменування вул. Чкалова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Чкалова на вул. Володимира Іванціва в м. Біла Церква Київської 

області). 

65. Про перейменування пров. Штабний в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Штабний на пров. Миколи Паукова в м. Біла Церква Київської 

області). 

66. Про перейменування вул. Декабристів в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Декабристів на вул. Ігоря Каплуненка в м. Біла Церква Київської 

області). 

67. Про перейменування вул. Семашка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Семашка на вул. Ігоря Зінича в м. Біла Церква Київської області). 

68. Про перейменування площі Петра Запорожця в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування площі Петра Запорожця на площу Європейська в м. Біла Церква Київської 

області). 

69. Про перейменування вул. Мельника в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Мельника на вул. Андрія Мельника в м. Біла Церква Київської 

області). 

70. Про перейменування вул. Коцюбинського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Коцюбинського на вул. Михайла Коцюбинського в м. Біла Церква 

Київської області). 

71. Про перейменування вул. Травнева в с. Вільна Тарасівка Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування вул. Травнева на вул. Івана 

Войтенка в с. Вільна Тарасівка  Білоцерківської міської територіальної громади Київської 

області). 

72. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Глибочка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Гагаріна на вул. Павла Поповича в с. 

Глибочка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

73. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Пилипча Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області.(перейменування вул. Гагаріна на вул. Затишна в с. Пилипча 

Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

74. Про перейменування вул. 1 Травня в с. Глушки Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. 1 Травня на вул. Зелена в с. Глушки 

Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 
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75. Про перейменування вул. Дружби в с. Томилівка Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування вул. Дружби на вул. Сергія 

Резніченка в с. Томилівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

76. Про перейменування вул. Юрія Гагаріна в с. Мазепинці Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування вул. Юрія Гагаріна на вул. 

Козацька в с. Мазепинці Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

77. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Сидори Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Гагаріна на вул. Михайла Сидорянського в 

с. Сидори Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

78. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Терезине Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Гагаріна на вул. Героїв України в с. 

Терезине Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

79. Про перейменування вул. Ватутіна в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Ватутіна на вул. Героїв України в с. 

Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

80. Про перейменування пров. Ватутіна в с. Шкарівка Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування пров. Ватутіна на пров. Героїв 

України в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

81. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Гагаріна на вул. Андрія Авраменка в с. 

Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

82. Про перейменування пров. Гагаріна в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування пров. Гагаріна на пров. Андрія Авраменка в с. 

Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

83. Про перейменування вул. 60 років Перемоги в с. Шкарівка Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування вул. 60 років Перемоги на вул. 

В’ячеслава Чорновола в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади 

Київської області). 

84. Про перейменування вул. Чкалова в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Чкалова на вул. Карпатська долина в с. 

Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

 

ДОПОВІДАЛА: ВОЗНЕНКО Катерина Сергіївна – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Ткач О.Д., міський голова Дикий Г.В., який наголосив 

на важливості прийняття озвучених рішень і запропонував для застосування процедури 

«спрощеного голосування» об’єднати питання 1-84. 

 

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

«спрощеного голосування». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 2  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення щодо застосування 

процедури «спрощеного голосування» прийнято. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкти рішень: 
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1. Про перейменування вул. Академіка Линника в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Академіка Линника на вул. Академіків Линників в м. Біла Церква 

Київської області). 

2. Про перейменування вул. 8-го Березня в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. 8-го Березня на вул. Михайла Чалого в м. Біла Церква Київської 

області). 

3. Про перейменування вул. Воєводіна в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Воєводіна на вул. Володимира Івасюка в м. Біла Церква Київської 

області). 

4. Про перейменування вул. Гагаріна в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Гагаріна на вул. Млинова в м. Біла Церква Київської області). 

5. Про перейменування вул. Гастелло в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Гастелло на вул. Бориса Познанського в м. Біла Церква Київської 

області). 

6. Про перейменування вул. Гвардійська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Гвардійська на вул. Володимира Антоновича в м. Біла Церква 

Київської області). 

7. Про об’єднання вул. Некрасова з вул. Грибоєдова в м. Біла Церква Київської області та їх 

перейменування. (об’єднати вул. Некрасова з вул. Грибоєдова в м. Біла Церква Київської 

області; перейменувати об’єднані вул. Некрасова з вул. Грибоєдова на вул. Зенітного полку в 

м. Біла Церква Київської області). 

8. Про перейменування вул. Гризодубової в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Гризодубової на вул. Марії Примаченко в м. Біла Церква Київської 

області). 

9. Про перейменування пров. Гризодубової перший в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Гризодубової перший на пров. Марії Примаченко перший в м. Біла 

Церква Київської області). 

10. Про перейменування пров. Гризодубової другий в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Гризодубової другий на пров. Марії Примаченко другий в м. Біла 

Церква Київської області). 

11. Про перейменування вул. Громова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Громова на вул. Михайла Драгоманова в м. Біла Церква Київської 

області). 

12. Про перейменування вул. Докучаєва в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Докучаєва на вул. Козачої ради в м. Біла Церква Київської області). 

13. Про перейменування пров. Докучаєва в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Докучаєва на пров. Козачої ради в м. Біла Церква Київської області). 

14. Про перейменування вул. Зінченка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Зінченка на вул. Івана Зінченка в м. Біла Церква Київської області). 

15. Про перейменування вул. Карбишева в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Карбишева на вул. Архипа Люльки в м. Біла Церква Київської 

області). 

16. Про перейменування пров. Карбишева в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Карбишева на пров. Архипа Люльки в м. Біла Церква Київської 

області). 

17. Про перейменування вул. Кириленка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Кириленка на вул. Миколи Кириленка в м. Біла Церква Київської 

області). 

18. Про перейменування вул. Кошеля в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Кошеля на вул. Академіка Кононського в м. Біла Церква Київської 

області). 

19. Про перейменування вул. Короленка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Короленка на вул. Софії Русової в м. Біла Церква Київської області). 
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20. Про перейменування вул. Крижанівського в м. Біла Церква Київської 

області. (перейменування вул. Крижанівського на вул. Добровольчих батальйонів в м. Біла 

Церква Київської області). 

21. Про перейменування вул. Купріна в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Купріна на пров. Товарний в м. Біла Церква Київської області). 

22. Про перейменування вул. Куценка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Куценка на вул. Миколи Хрусталенка в м. Біла Церква Київської 

області). 

23. Про поділ та перейменування вул. Леваневського в м. Біла Церква Київської області. 

(поділ вул. Леваневського в м. Біла Церква Київської області та перейменування: 

1.1. на просп. Незалежності (на відрізку від перехрестя вул. Леваневського з вул. Некрасова 

(в районі будівлі № 26-Д по вул. Леваневського – магазину «Новус») в східному напрямку до 

виїзду з міста на автодорогу М05, ділянка Київ-Одеса); 

1.2. на вул. Чорних Запорожців (на відрізку від перехрестя вул. Леваневського з вул. 

Некрасова (від будівлі № 26-Д по вул. Леваневського – магазину «Новус») в західному 

напрямку до бульв. Княгині Ольги); 

1.3. на вул. Петра Дяченка (на відрізку від вул. Павліченко до вул. Чорних Запорожців)). 

24. Про перейменування пров. Леваневського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Леваневського на пров. Володимирський в м. Біла Церква Київської 

області). 

25. Про перейменування пров. Леваневського перший в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Леваневського перший на вул. Пантелеймона Куліша в м. Біла 

Церква Київської області). 

26. Про перейменування пров. Леваневського другий в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Леваневського другий на вул. Якова Яциневича в м. Біла Церква 

Київської області). 

27. Про перейменування вул. Лермонтова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Лермонтова на вул. Миколи Леонтовича в м. Біла Церква Київської 

області). 

28. Про перейменування вул. Логінова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Логінова на вул. Праведників світу в м. Біла Церква Київської області). 

29. Про перейменування вул. Макаренка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Макаренка на вул. Василя Сухомлинського в м. Біла Церква Київської 

області). 

30. Про перейменування вул. Матросова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Матросова на вул. Івана Пулюя в м. Біла Церква Київської області). 

 

31. Про перейменування вул. Механізаторська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Механізаторська на вул. Калинова в м. Біла Церква Київської області). 

32. Про перейменування пров. Механізаторський в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Механізаторський на пров. Калиновий в м. Біла Церква Київської 

області). 

33. Про перейменування вул. Нестерова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Нестерова на вул. Теодора Дячуна в м. Біла Церква Київської області). 

34. Про перейменування частини бульв. Олександрійський в м. Біла Церква Київської 

області. 

(перейменування частини бульв. Олександрійський (на відрізку від площі Соборна до 

перехрестя з вул. Підвальна) на вул. Героїв 72-ї Бригади в м. Біла Церква Київської області). 

35. Про перейменування вул. Осипенко в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Осипенко на вул. Любомира Гузара в м. Біла Церква Київської 

області). 

36. Про перейменування вул. Островського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Островського на вул. Олега Ольжича в м. Біла Церква Київської 

області). 
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37. Про перейменування вул. Офіцерська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Офіцерська на вул. Генерала Воробйова в м. Біла Церква Київської 

області). 

38. Про перейменування вул. Панфілова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Панфілова на вул. Якова Гандзюка в м. Біла Церква Київської області). 

39. Про перейменування вул. Першотравнева в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Першотравнева на вул. Павла Скоропадського в м. Біла Церква 

Київської області). 

40. Про перейменування вул. Піщана перша в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Піщана перша на вул. Михайла Сидорянського в м. Біла Церква 

Київської області). 

41. Про перейменування вул. Піщана друга в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Піщана друга на вул. Героїв УПА в м. Біла Церква Київської області). 

42. Про перейменування вул. Пролетарська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Пролетарська на вул. Петра Калнишевського в м. Біла Церква 

Київської області). 

43. Про перейменування пров. Пролетарський в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Пролетарський на пров. Петра Калнишевського в м. Біла Церква 

Київської області). 

44. Про перейменування вул. Пушкінська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Пушкінська на вул. Златопольська в м. Біла Церква Київської області). 

45. Про перейменування пров. Радищева в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Радищева на пров. Київський в м. Біла Церква Київської області). 

46. Про перейменування вул. Радужна в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Радужна на вул. Райдужна в м. Біла Церква Київської області). 

47. Про перейменування вул. Раскової в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Раскової на вул. Петера Новотні в м. Біла Церква Київської області). 

48. Про перейменування пров. Раскової перший в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Раскової перший на пров. Петера Новотні перший в м. Біла Церква 

Київської області). 

49. Про перейменування пров. Раскової другий в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Раскової другий на пров. Петера Новотні другий в м. Біла Церква 

Київської області). 

50. Про перейменування вул. Робітнича в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Робітнича на вул. Василя Вишиваного в м. Біла Церква Київської 

області). 

51. Про перейменування вул. Робітнича друга в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Робітнича друга на вул. Михайла Жизневського в м. Біла Церква 

Київської області). 

52. Про перейменування вул. Спартаківська в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Спартаківська на вул. Вадима Гетьмана в м. Біла Церква Київської 

області). 

53. Про перейменування вул. Суворова в м. Біла Церква Київської області. (перейменування 

вул. Суворова на вул. Левка Лук’яненка в м. Біла Церква Київської області). 

54. Про перейменування вул. Тімірязєва в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул.  Тімірязєва на вул. Миколи Амосова в м. Біла Церква Київської 

області). 

55. Про перейменування вул. Толстого в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Толстого на вул. Героїв Маріуполя в м. Біла Церква Київської області). 

56. Про перейменування пров. Толстого в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Толстого на пров. Героїв Маріуполя в м. Біла Церква Київської 

області). 

57. Про перейменування вул. Тургєнєва в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Тургєнєва на вул. Андрія Гальчуса в м. Біла Церква Київської області). 
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58. Про перейменування вул. Турчанінова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Турчанінова на вул. Волонтерська в м. Біла Церква Київської області). 

59. Про перейменування вул. Чайковського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Чайковського на вул. Олександра Марченка в м. Біла Церква Київської 

області). 

60. Про перейменування вул. Челюскінців в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Челюскінців на вул. Льодова в м. Біла Церква Київської області). 

61. Про перейменування пров. Челюскінців в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Челюскінців на пров. Льодовий в м. Біла Церква Київської області). 

62. Про перейменування вул. Чернишевського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Чернишевського на вул. Віктора Міняйла в м. Біла Церква Київської 

області). 

63. Про перейменування вул. Чехова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Чехова на вул. Леоніда Каденюка в м. Біла Церква Київської області). 

64. Про перейменування вул. Чкалова в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Чкалова на вул. Володимира Іванціва в м. Біла Церква Київської 

області). 

65. Про перейменування пров. Штабний в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування пров. Штабний на пров. Миколи Паукова в м. Біла Церква Київської 

області). 

66. Про перейменування вул. Декабристів в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Декабристів на вул. Ігоря Каплуненка в м. Біла Церква Київської 

області). 

67. Про перейменування вул. Семашка в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Семашка на вул. Ігоря Зінича в м. Біла Церква Київської області). 

68. Про перейменування площі Петра Запорожця в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування площі Петра Запорожця на площу Європейська в м. Біла Церква Київської 

області). 

69. Про перейменування вул. Мельника в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Мельника на вул. Андрія Мельника в м. Біла Церква Київської 

області). 

70. Про перейменування вул. Коцюбинського в м. Біла Церква Київської області. 

(перейменування вул. Коцюбинського на вул. Михайла Коцюбинського в м. Біла Церква 

Київської області). 

71. Про перейменування вул. Травнева в с. Вільна Тарасівка Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування вул. Травнева на вул. Івана 

Войтенка в с. Вільна Тарасівка  Білоцерківської міської територіальної громади Київської 

області). 

72. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Глибочка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Гагаріна на вул. Павла Поповича в с. 

Глибочка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

73. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Пилипча Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області.(перейменування вул. Гагаріна на вул. Затишна в с. Пилипча 

Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

74. Про перейменування вул. 1 Травня в с. Глушки Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. 1 Травня на вул. Зелена в с. Глушки 

Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

75. Про перейменування вул. Дружби в с. Томилівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Дружби на вул. Сергія Резніченка в с. 

Томилівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

76. Про перейменування вул. Юрія Гагаріна в с. Мазепинці Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування вул. Юрія Гагаріна на вул. 

Козацька в с. Мазепинці Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 
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77. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Сидори Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування вул. Гагаріна на вул. Михайла 

Сидорянського в с. Сидори Білоцерківської міської територіальної громади Київської 

області). 

78. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Терезине Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Гагаріна на вул. Героїв України в с. 

Терезине Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

79. Про перейменування вул. Ватутіна в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Ватутіна на вул. Героїв України в с. 

Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

80. Про перейменування пров. Ватутіна в с. Шкарівка Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування пров. Ватутіна на пров. Героїв 

України в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

81. Про перейменування вул. Гагаріна в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Гагаріна на вул. Андрія Авраменка в с. 

Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

82. Про перейменування пров. Гагаріна в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування пров. Гагаріна на пров. Андрія Авраменка в с. 

Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

83. Про перейменування вул. 60 років Перемоги в с. Шкарівка Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області. (перейменування вул. 60 років Перемоги на вул. 

В’ячеслава Чорновола в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади 

Київської області). 

84. Про перейменування вул. Чкалова в с. Шкарівка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області. (перейменування вул. Чкалова на вул. Карпатська долина в с. 

Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської області). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ:    85. Про внесення змін до Програми розвитку системи освіти Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 24 грудня 2020 року № 66-05-VIII 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – депутат міської ради  

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 
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утримались – 0 

не голосували – 2 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

    86. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського академічного ліцею 

Вектор-гімназія № 18 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції  

   87. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею Мала 

академія наук Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в 

новій редакції  

   88. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського гетьманського 

ліцею-гімназії Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в 

новій редакції 

   89. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею іноземних 

мов-гімназії № 9 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в 

новій редакції  

   90. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківськогоприродничо-

математичного ліцею-гімназії № 16 ім. М.О.Кириленка Білоцерківської міської ради 

Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

   91. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківськоїго ліцею-гімназії № 

12 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

   92. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею-гімназії № 17 

Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

   93. Про зміну найменування та затвердження статуту Ліцею Перша Білоцерківська гімназія 

Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

   94. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії слов'янських 

мов - початкової школи № 1 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

   95.  Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 3 ім.Т.Г.Шевченка Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

   96. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 4 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

   97.  Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 5 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

   98. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 6 Перспектива Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

   99. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова Білоцерківської міської ради 

Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

   100. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії Звитяга - 

початкова школа № 8 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

   101. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 11 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції  
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   102. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської 

гімназії - початкової школи № 21 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції.  

   103. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 22 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

   104. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської початкової школи 

№ 23 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

   105.  Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської початкової школи 

Казка Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

   106.  Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської спеціальної школи 

№ 19 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – депутат міської ради 

 

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

«спрощеного голосування» об’єднати питання 86-106. 

 

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

процедури «спрощеного голосування». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення щодо застосування 

процедури «спрощеного голосування» прийнято. 

 

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

правками: 

 

    86. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського академічного ліцею 

Вектор-гімназія № 18 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції  

   87. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею Мала 

академія наук Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в 

новій редакції  

   88. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського гетьманського 

ліцею-гімназії Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в 

новій редакції 

   89. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського ліцею іноземних 

мов-гімназії № 9 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в 

новій редакції  

   90. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківськогоприродничо-

математичного ліцею-гімназії № 16 ім. М.О.Кириленка Білоцерківської міської ради 

Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

   91. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківськоїго ліцею-гімназії № 

12 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій редакції 
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   92. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківського 

ліцею-гімназії № 17 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його 

в новій редакції 

   93. Про зміну найменування та затвердження статуту Ліцею Перша Білоцерківська гімназія 

Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

   94. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії слов'янських 

мов - початкової школи № 1 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

   95.  Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 3 ім.Т.Г.Шевченка Білоцерківської міської ради Київської області шляхом 

викладення його в новій редакції 

   96. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 4 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

   97.  Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 5 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

   98. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 6 Перспектива Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

   99. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова Білоцерківської міської ради 

Київської області шляхом викладення його в новій редакції 

   100. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії Звитяга - 

початкова школа № 8 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення 

його в новій редакції 

   101. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 11 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції  

   102. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 21 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції.  

   103. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської гімназії - початкової 

школи № 22 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

   104. Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської початкової школи 

№ 23 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

   105.  Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської початкової школи 

Казка Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

   106.  Про зміну найменування та затвердження статуту Білоцерківської спеціальної школи 

№ 19 Білоцерківської міської ради Київської області шляхом викладення його в новій 

редакції 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з технічними правками рішення 

прийняті. 
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СЛУХАЛИ:   107. Про затвердження Положення про департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради в новій редакції 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 108. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади надземного газопроводу середнього тиску та 

споруди від СК «ЖБК «Зелений» 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 109. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади газопроводів та споруд, які перебувають на 

балансі Білоцерківського виробничого підприємства «ВЕСНА» УТОГ 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 110. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з 

метою геологічного вивчення піску ділянки, розташованої у північно-східній околиці м. Біла 

Церква Білоцерківського району Київської області 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 
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Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 111. Про внесення змін до загальної структури і штатної чисельності апарату 

Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна – начальник відділу управління персоналом 

міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 112. Про визначення контингенту учнів комунальних закладів Білоцерківської 

міської ради- мистецьких шкіл на 2022 2023 навчальний рік 

 

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник управління культури і туризму 

міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 113. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу 

 

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник управління культури і туризму 

міської ради 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 
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не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 114. Про затвердження ліквідаційного балансу 

 

ДОПОВІДАЛА: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник управління культури і туризму 

міської ради 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:   115. Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради на баланс служби у справах дітей Білоцерківської 

міської ради майна 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник 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 – 5 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:   117. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади безхазяйних об’єктів, які розташовані в місті Білій Церкві Київської 

області 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 118. Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» на баланс 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк 

культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка», виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради та управління культури і туризму Білоцерківської міської ради майна 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 119. Про  проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності з кадастровим номером 3210300000:06:041:0049 з метою підготовки 

лоту до проведення земельних  торгів у формі електронного аукціону 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 14 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 12  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 120. Про  проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності з кадастровим номером 3210300000:06:027:0041 з метою підготовки 

лоту до проведення земельних торгів у формі електронного аукціону 

 

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 – 9 

не голосували – 15  
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 121. 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 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 3 

проти  – 0 

утримались – 12 

не голосували – 18  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 122. Про надання згоди на прийняття з державної власності у комунальну 

власність Білоцерківської міської територіальної громади Київської області в особі 

Білоцерківської міської ради земельної ділянки з кадастровим номером: 

3210300000:04:015:0327 

 

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 – 0 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 123. Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою-

підприємцем Горобинською Людмилою Сергіївною 

 

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 – 0 

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

 

СЛУХАЛИ: 124. Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою-

підприємцем Дмитренко Катериною Григорівною 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 125. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Товариству з обмеженою відповідальністю «КП БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДБК» 

 

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   – 2 

проти  – 0 

утримались – 15 

не голосували – 16  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 126. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з громадянином Собком Олександром Станіславовичем 

 

 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 – 0 

не голосували – 4  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 127. Про припинення дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту з громадянином Горбенком Олександром Володимировичем 

 

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 – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

   

СЛУХАЛИ: 128. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту  з фізичною особою – підприємцем Петренко Любов’ю Романівною 

 

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 – 0 

не голосували – 4  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 129. Про припинення дії договору оренди землі з Приватним підприємством 

«КОРАЛ» 

 

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 – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 130. Про внесення змін в рішення міської ради від  25 листопада 2021 року № 

2136-21-VIII «Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі-підприємцю Воробйовій Наталії Володимирівні» 
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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 – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 131. Про внесення змін в рішення міської ради від 15 травня 2020 року № 5280-

96-VII «Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Остапенко Лідією Михайлівною» 

 

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   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 132. Про внесення змін в рішення міської ради від 23 грудня 2021 року № 2457-

24-VIII  «Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – 

підприємцю Поліщуку Андрію Вікторовичу та фізичній особі – підприємцю Поліщук Манані 

Жораївні кадастровий номер:  3210300000:03:020:0114» 

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 – 0 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 133. Про внесення змін в рішення міської від  09 грудня 2021 року № 2265-22-

VIII «Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Поліщуком 

Андрієм Вікторовичем та фізичною особою – підприємцем Поліщук Мананою Жораївною» 
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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 – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 134. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «ТУРИСТ-2» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 0 

проти  – 2 

утримались – 15 

не голосували – 16  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

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

Балановського О.В., який запропонував для застосування процедури «спрощеного 

голосування» об’єднати у блок питання з 135 по 153 включно 

 

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

ради голову постійної комісії з земельних питань Балановського О.В. щодо обєднання 

питань з 135 по 153 включно для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

135. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради за адресою: село Пилипча, Білоцерківський район 
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136. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради  за адресою: село Мазепинці, Білоцерківський район 

137. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради за адресою: вулиця Гайок, місто Біла Церква 

138. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради за адресою: село Сидори, Білоцерківський район 

139. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради за адресою: село Дрозди, Білоцерківський район 

140. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради за адресою: село Вільна Тарасівка, Білоцерківський район 

141. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради  за адресою: селище Терезине, Білоцерківський район 

142. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради за адресою: село Томилівка, Білоцерківський район 

143. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради  за адресою: село Шкарівка, Білоцерківський район 

144. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється Управлінню 

комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради за адресою: вулиця 

Карбишева, місто Біла Церква  

145. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Комунальному некомерційному підприємству 

Білоцерківської міської ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ № 1» 

146. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської 

ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за 

адресою: вулиця Молодіжна, 6, село Дрозди, Білоцерківський район 

147. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської 

ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за 

адресою: вулиця Шкільна,1-Б, село Гайок, Білоцерківський район 

148. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської 

ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за 

адресою: вулиця Івана Мазепи,10б, село Мазепинці, Білоцерківський район 

149. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської 

ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за 

адресою: вулиця Травнева,2а, село Вільна Тарасівка, Білоцерківський район 

150. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської 

ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за 

адресою: вулиця Молодіжна, 5, село Храпачі, Білоцерківський район 

151. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської 
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ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» 

за адресою: вулиця Спортивна, 8, село Володимирівка, Білоцерківський район 

152. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської 

ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за 

адресою: вулиця Центральна, 1а, село Сидори, Білоцерківський район 

153. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської 

ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за 

адресою: вулиця Центральна, 39, село Глушки, Білоцерківський район 

 

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 144. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою в питанні 144 

рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 154. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду Творчій спілці (інша 

професійна організація) Київської обласної організації національної спілки художників 

України 

 

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  – 1 

утримались – 12 

не голосували – 17  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 155. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Васильєву 

Андрію Миколайовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

правкою. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 2 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 20  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 156. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду громадянці Абрамовій 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   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 157. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю 

Литвинській Оксані Володимирівні 

 

 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 – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 158. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Юкрейн Тауер Компані» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 2 

проти  – 0 

утримались – 11 
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не голосували – 20  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 159. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 1 

проти  – 0 

утримались – 10 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 160. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється  

фізичній особі – підприємцю  Савченку Олексію Олександровичу 

 

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 – 0 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 161. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

Товариству з додатковою відповідальністю «ТЕРЕЗИНЕ» 

 

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 – 0 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 162. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу земельної ділянки комунальної власності у постійне користування Управлінню 

комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради за адресою: провулок 

Водопійний перший, в районі будинку № 28 

 

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 – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

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

Балановського О.В., який запропонував для застосування процедури «спрощеного 

голосування» об’єднати у блок питання з 163 по 166 включно 

 

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

ради голову постійної комісії з земельних питань Балановського О.В. щодо об’єднання 

питань з 163 по 166 включно для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

163. Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

164. Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

за адресою: село Шкарівка, Білоцерківський район 

165. Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки та 

передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

за адресою: село Скребиші, Білоцерківський район 

166. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю 

Романчук Юлії Петрівні 

 



 48 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання 

земельних відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 167. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

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

особі-підприємцю Фещенку Івану Миколайовичу  

 

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   – 2 

проти  – 0 

утримались – 13 

не голосували – 18  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 168. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

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

особі-підприємцю Навроцькому Костянтину Леонідовичу 

 

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   – 2 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 169. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 

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

місцевості) фізичній особі - підприємцю Ординській Валентині Миколаївні 
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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   – 2 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 170. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

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

особі-підприємцю Малику Сергію Григоровичу  

 

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   – 2 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 171. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 

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

місцевості) фізичній особі - підприємцю Снігуру Сергію Олександровичу та громадянину 

Кудряшову Олексію 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   – 3 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 23  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 172. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 

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

місцевості)  фізичній особі - підприємцю Семченко Надії Федорівні 
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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   – 2 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 24  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 173. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 

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

місцевості) фізичній особі - підприємцю Романюк Вікторії Вікторівні  

 

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   – 22 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 174. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

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

місцевості) ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «ЯБЛУНЯ-ЮГ» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 1 

проти  – 0 

утримались – 8 

не голосували – 24  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 175. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

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

місцевості)  Комунальній установі Білоцерківської міської ради «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ІМ. ПЕТЕРА НОВОТНІ» 
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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   – 24 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 176. 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 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 1 

проти  – 0 

утримались – 13 

не голосували – 19  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 177. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 

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

місцевості) Приватному підприємству «КОРАЛ» 

 

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 – 8 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 178. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Левченку Олегу 

Максимовичу  
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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   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 179. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Голяці 

Олександру Івановичу  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 180. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі - підприємцю Семененку 

Анатолію Івановичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 2 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 20  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 181. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки  комунальної власності в оренду  фізичній особі-підприємцю Штиці 

Валентину Васильовичу 
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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   – 3 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 182. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю 

Пономаренку Андрію Анатолійовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

    

СЛУХАЛИ: 183. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Хільку 

Владиславу Олександровичу 

 

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 – 9 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

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

Балановського О.В., який запропонував для застосування процедури «спрощеного 

голосування» об’єднати у блок питання з 184 по 187 включно 
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Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію депутата міської 

ради голову постійної комісії з земельних питань Балановського О.В. щодо об’єднання 

питань з 184 по 187 включно для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

184. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду Приватному підприємству «БІЛОЦЕРКІВАГРОПРОЕКТ»  

185. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду Публічному акціонерному товариству «УКРТЕЛЕКОМ» 

186. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду громадянці Овчаренко Катерині Миколаївні   

187. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності в оренду громадянці Бєлявській Наталії Олександрівні    

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 24 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

 

СЛУХАЛИ: 188. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Роман Олені Олексіївні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 1 

проти  – 0 
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утримались – 9 

не голосували – 23  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 189. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Зюкіній 

Галині Миколаївні та фізичній особі – підприємцю Паксютову Олександру Анатолійовичу 

 

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 – 0 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 190. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «ПТУ» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 191. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Паксютовій Світлані Миколаївні  

 

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 – 10 

не голосували – 19  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 192. Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству 

«АГРОЦЕНТР» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 193. Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству 

«АГРОЦЕНТР» 

 

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   – 1 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 194. Про поновлення договору оренди землі Приватному акціонерному 

товариству «ЕПОС» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 1 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 195. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю виробничо-будівельній фірмі «БУДСЕРВІС» 
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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   – 1 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 196. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «БілоцерківІндустріалПарк» та фізичній особі – підприємцю Кузнєцовій 

Валентині Дмитрівні 

 

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 – 1 

не голосували – 4  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 197. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Миколаєнку Олександру Анатолійовичу 

 

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   – 28 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 14  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 198. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕТАН ПЛЮС» 

 

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   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 199. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІТО-ПРОДАКШН» 

 

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 – 20  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 200. Про поновлення договору оренди землі Малому приватному підприємству 

«ГРОТ» 

 

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 – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 201. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Тараєвій Наталії Валентинівні 

 

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 – 0 
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не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 202. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю  

Клюєву Павлу Петровичу 

 

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 – 1 

не голосували – 4  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 203. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «СПЕЦТРАНССЕРВІС» 

 

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 – 8 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Поліщука С.М., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати у блок питання з 204 по 208 включно 

 

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

ради Поліщука С.М. щодо об’єднання питань з 204 по 208 включно для процедури 

спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 



 60 

204. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Яринку 

Олегу Миколайовичу 

205. Про поновлення договору оренди землі Акціонерному товариству  «ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 

206. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Шпаку Сергію 

Миколайовичу 

207. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Лимаренко 

Оксані Миколаївні 

208. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Клочку Тарасу 

Миколайовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 209. Про поновлення договору оренди землі Гаражно-будівельному кооперативу 

«ОРБІТА» 

 

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 – 18  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 210. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ПРОММОНТАЖСЕРВІС» 

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 – 6 

не голосували – 24  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 211. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Гайдайчуку Миколі Володимировичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 212. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Бенедичуку Олегу Володимировичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 23 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 213. Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству 

«АГРОЦЕНТР» 

 

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   – 1 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 214. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Давиденко Ірині Володимирівні 
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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   – 22 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 11  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 215. Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству 

«МАРКЕТ-Ш-О-В» 

 

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 – 0 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 216. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Найді 

Миколі Петровичу 

 

 ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 2 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 217. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Артеміда-4» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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за   – 2 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 218. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ВІ СІ ГРУП» 

 

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 – 20  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 219. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-ПРИВІД» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 2 

проти  – 0 

утримались – 10 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 220. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі – підприємцю Пащенку Сергію Миколайовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 2 

проти  – 0 

утримались – 8 

не голосували – 23  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 221. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю  «ДІАМАНТ-М» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 2 

проти  – 0 

утримались – 10 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 222. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі-підприємцю Григоряну Самвелу Альбертовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 1 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 25  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

   

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Поліщука С.М., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати у блок питання з 223 по 226 включно 

 

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

ради Поліщука С.М. щодо об’єднання питань з 223 по 226 включно для процедури 

спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

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

підприємцю Губаню Володимиру Олександровичу з кадастровим номером: 

3210300000:04:006:0098 
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224. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Стойко Вікторії Володимирівні  

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

підприємцю Скрипці Людмилі Валеріївні   

226. Про передачу земельної ділянки комунальної власності фізичній особі – підприємцю 

Кондрацькій Ользі Миколаївні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 227. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі – підприємцю Коноваленко Тетяні Володимирівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 2 

проти  – 0 

утримались – 10 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 228. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

громадянину Приймаку Анатолію Леонідовичу 

 

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 – 12 

не голосували – 18  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Поліщука С.М., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати у блок питання з 229 по 235 включно 
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Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію депутата міської 

ради Поліщука С.М. щодо об’єднання питань з 229 по 235 включно для процедури 

спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

229. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» кадастровий 

номер: 3210300000:08:003:0020 

230. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» кадастровий 

номер: 3210300000:08:003:0019 

231. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» кадастровий 

номер: 3210300000:08:003:0018 

232. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «РОСЬ ТЕЛЕКОМ»  кадастровий номер: 3210300000:04:006:0085 

233. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «РОСЬ ТЕЛЕКОМ»  кадастровий номер: 3210300000:04:006:0084 

234. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «РОСЬ ТЕЛЕКОМ»  кадастровий номер: 3210300000:04:006:0083 

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

підприємцю Гудик Надії Степанівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 236. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Приватному підприємству «КОРАЛ» 

 

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   – 5 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 19  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Поліщука С.М., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати у блок питання з 237 по 242 включно 

 

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

ради Поліщука С.М. щодо об’єднання питань з 237 по 242 включно для процедури 

спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

237. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «ВАЛОЇС» 

238. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Публічному 

акціонерному товариству «УКРТЕЛЕКОМ» за адресою: вулиця Павліченко, 44а, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район 

239. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Публічному 

акціонерному товариству «УКРТЕЛЕКОМ» за адресою: вулиця Сквирське шосе,228-б, місто 

Біла Церква, Білоцерківський район 

240. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Публічному 

акціонерному товариству «УКРТЕЛЕКОМ» за адресою: вулиця Крижанівського,8а, місто 

Біла Церква, Білоцерківський район 

241. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» кадастровий 

номер: 3210300000:08:003:0016 

242. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» кадастровий 

номер: 3210300000:08:003:0017 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 
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не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 243. Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки за адресою: провулок Радіщева,8  місто Біла 

Церква, Білоцерківський район громадянці Журжій Ользі Миколаївні  

 

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 – 10 

не голосували – 19  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 244. Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки за адресою: провулок Водопійний другий, 15  

місто Біла Церква, Білоцерківський район громадянці Артеменко Галині Петрівні 

 

 ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

 

  

СЛУХАЛИ: 245. Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Товариству з 

додатковою відповідальністю «РАЙСІЛЬГОСПТЕХНІКА» 

 

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 – 13 

не голосували – 17  
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Поліщука С.М., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати у блок питання з 246 по 251 включно 

 

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

ради Поліщука С.М. щодо об’єднання питань з 246 по 251 включно для процедури 

спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

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

поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210300000:03:034:0035 Приватному 

підприємству «БЦ СОНЯЧНИЙ» 

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

поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210300000:03:013:0106 Об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «ЗАПОРІЗЬКА,19» 

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

поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210300000:04:020:0118 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» 

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

поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210300000:04:020:0137 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» 

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

об’єднання земельних ділянок Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРО-УБД» 

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

об’єднання земельних ділянок Приватному акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 252. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки Приватного підприємства «ЄВРОПАРКІНГ» 
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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   – 4 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 253. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки фізичній особі - підприємцю  Савченку Олексію Олександровичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 23 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 254. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

фізичній особі – підприємцю Панченку Дмитру Геннадійовичу 

 

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 – 8 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 256. 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 Мкртичяном Давидом Араєвичем 

 

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   – 27 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

   

СЛУХАЛИ: 257. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельного сервітуту з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕЛИКИЙ 

ТРИКУТНИК» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 258. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельного сервітуту з громадянкою Корбут Валентиною Дмитрівною 

 

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 – 0 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 259. 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 Панченком Дмитром 

Геннадійовичем 
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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 – 7 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Поліщука С.М., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати у блок питання з 260 по 268 включно 

 

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

ради Поліщука С.М. щодо об’єднання питань з 260 по 268 включно для процедури 

спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

260. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

сервітуту з громадянином Ліневичем Станіславом Адамовичем   

261. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

сервітуту з громадянином Ліневичем Станіславом Адамовичем  площею 0,0018 га 

262. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

сервітуту з громадянином Ліневичем Станіславом Адамовичем  площею 0,0016 га 

263. 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 Марущаком Романом Миколайовичем 

264. 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 Марущаком Романом Миколайовичем за 

адресою: вулиця Турчанінова, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

265. 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 Марущаком Романом Миколайовичем за 

адресою: вулиця Леваневського, в районі житлового будинку № 57, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 
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266. 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 Мкртичяном Давидом 

Араєвичем 

267. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

сервітуту з громадянином Навроцьким Віктором Івановичем   

268. 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 Шандрою Ольгою Володимирівною 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 24 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 269. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Іваненко Катерині Вікторівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 270. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель та передачу земельних ділянок з цільовим призначенням 01.01 Для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ПОСП «СИДОРИ» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 23 

проти  – 0 

утримались – 1 
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не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 271. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності фізичній особі-підприємцю Дзюбенко 

Ніні Інокентіївни 

 

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 – 8 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 272. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Шукшиній Ірині Юріївні 

 

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 – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 273. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Піровій Валентині Володимирівні 

 

 ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 2 

проти  – 1 

утримались – 5 

не голосували – 25  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 274. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Піровій Валентині Володимирівні  

за адресою: вулиця Гайок, в районі житлового будинку №181, 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   – 4 

проти  – 0 

утримались – 4 

не голосували – 25  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 275. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНА 

ЄВРООСЕЛЯ»  

 

 ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 23 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 276. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Лисою Наталією Анатоліївною 

 

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   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 277. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Кублій Ларисою Михайлівною 

 

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 – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 278. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою - підприємцем 

Шевченко Тетяною Володимирівною за адресою: бульвар Княгині Ольги, в районі 

житлового будинку №13, м.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 – 20  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 279. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Круглієм Петром Івановичем 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 2 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 280. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Дмитренком Олександром Петровичем  

 

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   – 2 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 284. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Янішевською Іриною Вікторівною 

 

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 – 5 

не голосували – 23  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

        В роботі сесії оголошено перерву 
        

        Перереєстрація після перерви о 13.06 
 

        Зареєструвалися – 33 депутати 

 

СЛУХАЛИ: 285. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Демідовою Оленою Михайлівною 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 23 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 286. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Маршалком Владиславом Вадимовичем 

 

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   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 287. Про встановлення земельного сервітуту з Приватним підприємством 

АГРОТЕХСПІЛКА «УКРАЇНА» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 288. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Лойком Олегом Григоровичем 

 

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 – 5 

не голосували – 23  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 289. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Мазур Наталією Володимирівною 

 

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 – 6 
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не голосували – 23  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 290. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Тюваєвим Вячеславом Вячеславовичем 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 292. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Шиманською Павлиною Володимирівною 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 293. Про встановлення земельного сервітуту з Товариством  з обмеженою 

відповідальністю «АСТЕРІЯ БЦ» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 294. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Лавриковою Оленою Михайлівною 
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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   – 3 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 295. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Котком Сергієм Олександровичем 

 

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 – 8 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 296. Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Гаделія 

Романом Лук’яновичем 

 

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 – 8 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 297. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Родіоновою Ларисою Миколаївною 

 

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   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 298. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель фізичній особі – підприємцю Держевицькій Вікторії Миколаївні 

 

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 – 20  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

    

СЛУХАЛИ: 299. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земель  Комунальному некомерційному підприємству 

Білоцерківської міської ради «ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА» 

 

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 – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 302. Про виконання рішення Господарського суду Київської області від 02 

квітня 2019 року у справі №911/2506/18, яким зобов’язано Білоцерківську міську раду 

Київської області прийняти рішення про продаж Фізичній особі – підприємцю Грибу Ігорю 

Володимировичу земельної ділянки площею 0,1535 га, яка знаходиться за адресою: м. Біла 

Церква, вул. Польова, 84 та має кадастровий номер 3210300000:06:033:0033 за визначеною 

ціною в сумі 411380,00 грн. 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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за   – 2 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 22  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Поліщука С.М., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати питання з 303 по 336 включно 

 

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

Поліщука С.М. щодо об’єднання питань з 303 по 336 включно для процедури спрощеного 

голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

303. Про розгляд заяви про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою Білоцерківським електричним мережам 

304. Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради від 15 липня 2021 року № 

1209-15-VIII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному акціонерному 

товариству «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі»  площею 0,3094 га» (зі змінами)  та 

в рішення міської ради від 15 липня 2021 року № 1211-15-VIII «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки комунальної 

власності в оренду Приватному акціонерному товариству «ДТЕК Київські Регіональні 

Електромережі»  площею 0,1065 га» (зі змінами) 

305. Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 

2240-22-VIIІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустроющодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКРЮГ»» 

306. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Вериженко Аллі Казимірівні площею 00079 га 

307. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Вериженко Аллі Казимірівні площею 0,0200 га 

308. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Бєлінській Наталії Вікторівні    

309. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Давиденко Тетяні Володимирівні 

310. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином Букалом 

Олександром Петровичем на земельну ділянку площею 0,0021 га 

311. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Звичайній Людмилі Олександрівні  

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

відповідальністю «АРГОН» 
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313. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в 

оренду фізичній особі – підприємцю Палківській Світлані Станіславівні  

314. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

громадянці Крячко Галині Олегівні   

315. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Троцьку Вадиму Вікторовичу  

316. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Кузнєцовій Валентині Дмитрівні 

317. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  

Товариству з обмеженою відповідальністю «МІНІМАКС»та фізичній особі – підприємцю 

Кладовій Галині Олексіївні  

318. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Кладовій Галині Олексіївні кадастровий номер: 

3210300000:04:016:0116 

319. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  

фізичній особі – підприємцю Кладовій Галині Олексіївні кадастровий номер: 

3210300000:04:016:0114 

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

відведення земельної ділянки в оренду громадянці Коробовій Катерині Віталіївні  

321. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРЮГ» 

322. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРЮГ» за адресою: вулиця Храпачанська, 70, 

місто Біла Церква, Білоцерківський район 

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Державному підприємству 

«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» 

324. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

громадянці Петраш Ніні Григорівні 

325. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Коваленко Жанні Іванівні 

326. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Салей Світлані  Іванівні 

327. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Осауленку Володимиру Анатолійовичу 

328. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Філіпповій Тетяні Миколаївні 

329. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Салей Світлані  Іванівні кадастровий номер: 

3210300000:04:034:0075 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСТАР» 

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

ділянки та передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду Акціонерному 

товариству «Городище–Пустоварівський цукровий завод»  кадастровий номер: 

3210300000:04:034:0097 

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

ділянки та передачу  земельної ділянки комунальної власності в оренду Акціонерному 

товариству «Городище –Пустоварівський цукровий завод»  кадастровий номер: 

3210300000:04:034:0095 

333. 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 Малику Сергію Григоровичу 
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334. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 

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

місцевості) громадянці Шабельній Ларисі Павлівні 

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

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

місцевості) громадянину Бабенку Анатолію Васильовичу 

336. Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

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 306. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою в питанні 306 

рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 337. Про надання дозволу на  розроблення технічної документації із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 

3220489500:02:026:0619 Товариству з додатковою відповідальністю «ПАРТНЕР-ПН» 

 

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   – 12 

проти  – 0 

утримались – 13 

не голосували – 18 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Поліщука С.М., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати питання з 338 по 361 включно 

 

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

Поліщука С.М. щодо об’єднання питань з 338 по 361 включно для процедури спрощеного 

голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 
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утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

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

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером: 

3210300000:07:001:0046 Приватному підприємству «КОРАЛ» 

339. Про розгляд заяви про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної 

власності Приватному підприємству «БЦ СОНЯЧНИЙ» 

340. Про  розгляд заяви про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної 

власності, яка знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Березинця Андрія 

Івановича за адресою: вулиця Леваневського,46, приміщення 80, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

341. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі-підприємцю Губаню Володимиру Олександровичу з кадастровим номером: 

3210300000:04:006:0099 

342. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі-підприємцю Борзенко Інні Володимирівні  

343. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі-підприємцю Шуляченко Оксані Василівні  

344. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю «СПОРУДА БЦ»  

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

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки за адресою: вулиця Водопійна, 37, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ХерсонІндустріалПарк» 

346. Про розгляд заяви 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 Бойком Дмитром 

Вікторовичем 

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

підприємцем Шевченко Тетяною Володимирівною за адресою: вулиця Логінова, в районі 

житлового будинку №37А, м.Біла Церква, Білоцерківський район  

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

підприємцем Павленком Романом Володимировичем 

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

підприємцем Красовською Тетяною Леонідівною  

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

підприємцем  Шевченко Тетяною Володимирівною за адресою: вулиця Леваневського, в 

районі житлового будинку №47/1, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

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

підприємцем Держевицькою Вікторією Миколаївною  

352. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Креницьким Владиславом Васильовичем 

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

підприємцем Вдовенком Артемом Вадимовичем  

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

підприємцем Красівським Ігорем Мар’яновичем 

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

підприємцем Красівським Ігорем Мар’яновичем 
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356. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Коротинською Іриною Григорівною  

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

підприємцем Коротинською Іриною Григорівною за адресою: вулиця  Леваневського, в 

районі житлового будинку №50-а 

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

підприємцем Держевицькою Вікторією Миколаївною  

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

підприємцем Миронюк Інною Миколаївною  

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

підприємцем Новохацькою Наталією Анатоліївною  

361. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином Букалом 

Олександром Петровичем на земельну ділянку площею 0,0028 га 

 

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 питаннях 351, 354, 358. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою в питаннях 

351, 354, 358 рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 362. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі Товариству з 

обмеженою відповідальністю «АВТОПРОМХІМ» 

 

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 – 6 

не голосували – 20  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 363. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

комунальної власності фізичній особі – підприємцю   Білошкурському Павлу 

Олександровичу 

 

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   – 5 

проти  – 0 

утримались – 9 

не голосували – 19  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 364. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду Орендному підприємству 

Ужгородському коньячному заводу   

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 2 

проти  – 0 

утримались – 10 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

Різне. 

 

Сесія закрита 

 

                             Звучить Державний Гімн України 

 

   Пленарне засідання закінчене о  1336 

                        

     

Голова засідання 

Міський голова                                                                                            Геннадій ДИКИЙ 

  

 

 


