
 

 

 П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання позачергової тридцять п’ятої сесії  

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

 

м. Біла Церква                                                                                                 09 грудня 2022 року 

вул. Ярослава Мудрого, 15                                                Початок засідання о 1020 

 

                                                                              Загальний склад ради – 42 депутати 

                                                                              Присутні на засіданні   

                                                                              (станом на 1020)  - 35 депутатів 

                                                                              (Список зареєстрованих депутатів додається)   

                                                                              Міський голова Дикий Г.А. 

 

Відсутні депутати (станом на 1009): Вовкотруб В.Г., Дашкевич М.В., Джегур Г.В., 

Киришун Д.В., Король А.П., Ляшенко А.В., Нагорний Г.В. 

 

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., 

Морський В.П., Новогребельська І.В., Поляруш О.О., Савчук Ю.С., Усенко О.П., керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради Олійник А.О., начальники управлінь, відділів  

міської ради Беркут М.В., Борзак О.В., Велігорська Т.О., Волошин О.М., Гребенюк Р.І., 

Загородня Г.І., Копишинський О.М., Петрик Ю.Ф., Терещук С.Г., Швець С.С., народний 

депутат України Бабенко М.В., помічник-консультант депутата Київської обласної ради 

Григорук З.П., представники громадськості, ТРО та ДФТГ. 

 

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 п’ятої сесії Білоцерківської міської 

ради VIII скликання 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 2  

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування пленарне засідання позачергової 

тридцять п’ятої 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 153 питань. Запропонував вносити пропозиції до порядку 

денного. 

 

СЛУХАЛИ: Міського голову Дикого Г.А., який запропонував включити до порядку денного 

проєкт рішення  «Про безоплатне прийняття майна на тимчасове зберігання, володіння та 

контроль» і заслухати його після питання 16 порядку денного. 
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Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію щодо включення до 

порядку денного проєкту рішення «Про безоплатне прийняття майна на тимчасове 

зберігання, володіння та контроль» і заслухати його після питання 16 порядку денного. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 36 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: депутата міської ради Гопайнича М.Я., який запропонував виключити з порядку 

денного питання 24.  «Про реорганізацію комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Світанок» шляхом приєднання до комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Комунальник»». 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.А.  

 

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

Гопайнича М.Я. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 2 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: депутата міської ради Балановського О.В., який запропонував виключити з 

порядку денного проєкти рішень за заявами заявників: 

113. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Шевченком 

Вадимом Івановичем  

152. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином Волосом 

Валентином Володимировичем   
 

та виключити з порядку денного на довивчення питання: 

 

126. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Сліпченком 

Володимиром Вікторовичем 

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

Балановського О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 33 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування порядок денний в цілому з 

урахуванням пропозицій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 35 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1  
 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування – порядок денний позачергової 

тридцять п’ятої сесії Білоцерківської міської ради VIII скликання затверджено в цілому. 

 

Порядок денний 35 сесії: 

 

1. Про деякі питання діяльності комунальної установи Білоцерківської міської ради 

Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні  

2. Про затвердження Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів 

для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Білоцерківської міської 

територіальної громади під час підготовки та проходження опалювального сезону 2022-2023 

років 

3. Про внесення змін до Положення про старосту, затвердженого рішенням міської ради від 

25 листопада 2021 року № 1955-21-VIII Про затвердження Положення про старосту (зі 

змінами) 

4. Про уповноваження старост на вчинення нотаріальних дій 

5. Про звернення депутатів БМР VIII скликання щодо негайної заборони в Україні 

російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій 

6. Про звіт начальника управління соціального захисту населення міської ради Велігорської 

Т.О. за 2022 рік  

7. Про внесення змін до Цільової програми забезпечення діяльності та розвитку відділення 

невідкладної медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» на 

2022-2024 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2021 

року №1273-16-VIII (зі змінами  

8. Про внесення змін до Цільової програми розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське 

патологоанатомічне бюро» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 02 вересня 2021 року № 1275-16-VIII (зі змінами)  

9. Про затвердження Цільової програми забезпечення адаптованими молочними сумішами 

дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів на 2023 рік . 

10. Про план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2023 рік 

11. Про затвердження комплексної програми Білоцерківської міської ради з організації та 

фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову 

на строкову військову та приписки до призовної дільниці громадян у Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2023 рік 

12. Про внесення змін до Програми надання фінансової допомоги військовим частинам 

Збройних Сил України, які розташовані на території Білоцерківської міської територіальної 

громади, на 2022 рік 

13. Про затвердження Програми надання фінансової допомоги військовим частинам та 

органам військового управління Збройних сил України, які розташовані на території 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік 

14. Про внесення змін до Програми сприяння діяльності органу Служби безпеки України на 

території Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 20 червня 2022 року № 345 
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15. Про внесення змін до  Програми надання шефської допомоги військовим частинам 

Збройних Сил України, які розташовані на території м. Біла Церква, на 2022 рік 

16. Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2021 року № 1292-16-

VIII, шляхом викладення її в новій редакції 

Додаткове. Про безоплатне прийняття майна на тимчасове зберігання, володіння та контроль 

17. Про внесення змін до Договору від 23 лютого 2017 року № 1 ГВ, затвердженого 

рішенням міської ради 23 лютого 2017 року № 495-26-VІІ «Про затвердження Договору на 

господарське відання складовими газорозподільної системи» (зі змінами) шляхом укладення 

додаткової угоди 

18. Про внесення змін до Комплексної цільової програми «Розумна громада» на 2021–2023 

роки затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020року № 69-05-

VIIІ «Про затвердження Комплексної цільової програми «Розумна громада» на 2021–2023 

роки» 

19. Про внесення змін до цільової Програми «Безпечна Білоцерківська міська територіальна 

громада» на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 

грудня 2020 року № 68-05-VIIІ «Про затвердження цільової Програми «Безпечна 

Білоцерківська міська територіальна громада» на 2021-2023 роки» 

20. Про затвердження Програми надання безповоротної фінансової допомоги шляхом 

поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради  

«Комунальник» на 2022-2023 роки 

21. Про надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення статутного 

капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради  «Комунальник» на 2022 

рік 

22. Про внесення змін до Програми надання безповоротної фінансової допомоги шляхом 

поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради  

«БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА» на 2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 28 червня 2022 року № 384, шляхом викладення її в новій 

редакції 

23. Про внесення змін до Білоцерківської міської цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге 

півріччя 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 30.08.18 

року № 2543-55-VIIІ 

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

Білоцерківської міської ради на баланс комунальним підприємствам Білоцерківської міської 

ради  житлово-експлуатаційним конторам № 1, № 6, № 7, Управлінню освіти і науки 

Білоцерківської міської ради та Управлінню культури і туризму Білоцерківської міської ради 

майна 

26. Про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

27. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2021 № 2522-25-VIII «Про 

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

28. Про надання згоди комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА» на безоплатну передачу майна 

29. Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» на баланс виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради майна   

30. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської 

міської територіальної громади від міжнародної організації з міграції майна 

31. Про безоплатну передачу з балансу Комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради Будинок урочистих подій на баланс виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

майна 
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32. Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед Білоцерківською міською територіальною громадою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2023 рік 

33. Про затвердження комплексної програми забезпечення прав дітей та підтримки сімей з 

дітьми в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки  

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Погорілій Аллі Микитівні  

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність  громадянці Невідомській Лесі Анатоліївні       

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Пантюховій Ользі Анатоліївні    

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянину Кубраку Миколі Олександровичу   

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам  Зайцю Роберту Вікторовичу 

та Заяц Олександру Вікторовичу  

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Куліковій Надії Михайлівні  

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам Сундєєвій Вірі Андріївні та 

Горбенко Вікторії Олександрівні  

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Шевчуку Олександру Олександровичу  

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Цупрун Тетяні Вікторівні  

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам Мельниченку Олександру 

Михайловичу та Мельніченку Віталію Михайловичу  

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Шупрудько Тетяні Олександрівні  

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Терещенковій Ірині Олегівні  

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Синявській Галині Мусіївні     

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянину Лисаку Анатолію Борисовичу     

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянину Марченку Олегу Леонідовичу  
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49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам Главак Галині 

Василівні та Ченчику Миколі Борисовичу  

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

інвентаризації  земель Фермерському господарству «АГРО-УСТИМЕНКО» 

51. Про внесення змін в рішення міської ради від  23 грудня 2021 року № 2385-24-VIII «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки у власність громадянці Сич Ірині Леонідівні»  

52. Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою – підприємцем Литвин 

Наталією Василівною     

53. Про припинення дії договору оренди землі з ТОВ «ДСЛ КОМПАНІЯ» 

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

Василем Петровичем   

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

фізичною особою – підприємцем Барбачовим Володимиром Григоровичем     

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

фізичною особою – підприємцем Зезюліним Василем Олексійовичем    

57. Про припинення дії договору оренди землі з ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ» 

58. Про поновлення договору оренди землі ТОВ «ТЕХМАШПРОМ ТК» 

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

Олександру Юрійовичу площею 0,0853 га 

60. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Баляліну 

Олександру Юрійовичу  

61. Про поновлення договору оренди землі з фізичною особою – підприємцем Ступаком 

Віталієм Степановичем  

62. Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству 

«БІЛОЦЕРКІВБУДІНВЕСТ» 

63. Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству «Валоїс» 

64. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Ковальову 

Анатолію Семеновичу 

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

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

Білоцерківський район громадянці Журжій Ользі Миколаївні  

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-підприємницькій фірмі «Біла Вежа» 

67. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних 

ділянок Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРО-УБД» 

68. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

з кадастровим номером: 3210300000:04:020:0137 ТОВ «БІЛИЙ СЕРВІС» 

69. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

з кадастровим номером: 3210300000:04:020:0118 ТОВ «БІЛИЙ СЕРВІС» 

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

обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» з кадастровим номером: 

3210300000:04:020:0147 

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

обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» з кадастровим номером: 

3210300000:04:020:0148 

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

обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» з кадастровим номером: 

3210300000:04:020:0145 

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

обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» з кадастровим номером: 

3210300000:04:020:0146 
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74. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі-підприємцю Григоряну Самвелу Альбертовичу    

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

підприємцю Зюкіній Ніні Ахматбаївні  

76. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВ «ТРАНСБУД» 

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

підприємцю Зейналову Ільгаму Зейнал Огли площею 0,0775 га 

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

підприємцю  Бережній Тамарі Василівні  

79. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВ «АГРО-УБД»    

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

обмеженою відповідальністю «МІНІМАКС», фізичній особі – підприємцю Кладовій Галині 

Олексіївні, громадянам Житнюку Валерію Миколайовичу та Врублевській Катерині Петрівні    

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

підприємцю Кладовій Галині Олексіївні, громадянам Житнюку Валерію Миколайовичу та 

Врублевській Катерині Петрівні  кадастровий номер: 3210300000:04:016:0116 

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

підприємцю Кладовій Галині Олексіївні, громадянам Житнюку Валерію Миколайовичу та 

Врублевській Катерині Петрівні  кадастровий номер: 3210300000:04:016:0114 

83. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ПАТ «ЕПОС» 

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

обмеженою відповідальністю «ІТО-ПРОДАКШН» 

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

ділянки в оренду громадянину Кудряшову Олексію Олексійовичу  

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

ділянки комунальної власності в оренду ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» 

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

ділянки в оренду громадянці Савельєвій Анні Назарівні  

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

ділянки в оренду громадянину Максимчуку Максиму Михайловичу   

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

ділянки в постійне користування Комунальному закладу Білоцерківської міської ради 

Білоцерківській централізованій клубній системі за адресою: вулиця Польова,1В, село 

Дрозди, Білоцерківський район 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ПЕРШОТРАВНЕВА-БЦ»  

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству «СПОЛІ-БУД 

КОМПАНІ» площею 0,0402 га 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству «СПОЛІ-БУД 

КОМПАНІ» площею 2,9365 га 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Синявській 

Ользі Євгеніївні  

94. 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: вулиця Богдана 

Хмельницького, 13, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

95. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної ділянки комунальної 

власності у постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 
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Білоцерківської міської ради за адресою: вулиця Архипа Люльки, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район  

96. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної ділянки комунальної 

власності в оренду Товариству з додатковою відповідальністю «ТЕРЕЗИНЕ» 

97. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Товариству 

з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНА ЄВРООСЕЛЯ»   

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

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

підприємцю Курінній Наталії Миколаївні   

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

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

обмеженою відповідальністю «ЛІГНУМ ПЛАСТ» 

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

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

підприємцю Свіржевській Світлані Олександрівні    

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

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

підприємцю Преображенській-Ронікер Аллі Володимирівні   

102. 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   

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

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

підприємцю Балану Дмитру Анатолійовичу     

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Голуб Юлії Володимирівні  

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Поліщуку Максиму Вікторовичу  

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Шпарі Сергію Олеговичу  

107. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Юрцевичем 

Вадимом Васильовичем   

108. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Борзенко 

Інною Володимирівною    

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

Сергієм Олександровичем  

110. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Пшерадзською Людмилою Олексіївною  

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

Іриною Вікторівною 

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

Тетяною Володимирівною  

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

Ларисою Михайлівною  

115. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Коротинською Іриною Григорівною площею 0,0077 га 

116. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Коротинською Іриною Григорівною площею 0,0108 га 

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

Петром Івановичем 

118. Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Пономаренком Сергієм 

Анатолійовичем  
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119. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Новаком 

Сергієм  Петровичем 

120. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Расторгуєвою 

Світланою Олександрівною    

121. Про встановлення земельного сервітуту з  ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ» 

122. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Корінним 

Русланом Володимировичем   

123. Про встановлення земельного сервітуту з ТОВ «СУЧАСНА ЄВРООСЕЛЯ»   

124. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем Щасливим 

Сергієм Володимировичем  

125. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Підопригорою Ярославом Володимировичем  

127. 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 «ПЕРШОТРАВНЕВА-БЦ» 

128. 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 Петрик Лідією Григорівною  

129. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

сервітуту з громадянином Волосом Валентином Володимировичем  

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

знаходиться в користуванні громадянки Мілонової Олени Володимирівни  

131. Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЮКС»  за адресою: вулиця Шолом-Алейхема, 96, місто 

Біла Церква, Білоцерківський район 

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

знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО Л»  

133. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної 

власності громадянину Туреччини Кара Хілмі 

134. 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 ІгорюВолодимировичу 

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. 

135. 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 у власність громадянці Каплуненко Наталії 

Олександрівні 

136. Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської від  28 липня 2022 року № 2984-

31-VIII «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» 

137. Про розгляд заяви про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою Українському державному підприємству поштового зв’язку «УКРПОШТА»  

138. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі громадянину Хімичу Ігорю 

Івановичу 

139. Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі громадянину Гордієнку 

Василю Михайловичу 

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

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

Біла Церква, Білоцерківський район громадянам Калішенку Анатолію Олександровичу, 

Прокопчук Світлані Олексіївні, Задорожній Лідії Володимирівні, Могилці Роману 
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Анатолійовичу, Анфілову Павлу Павловичу, Ільїну Владилену Владиленовичу, Кучер 

Наталії Тимофіївні, Погорілому Сергію Михайловичу 

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

громадянці Федисько Валентині Григорівні  

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

фізичній особі – підприємцю Брацлавському Анатолію Олексійовичу 

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

громадянці Воловодовській Євгенії Анатоліївні 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛВК-МІЛК»  

145. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки у постійне користування 

Державному навчальному закладу  «БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ»  

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Комунальному закладу 

Білоцерківської міської ради Білоцерківській централізованій клубній системі за адресою: 

вулиця Польова,1В, село Дрозди, Білоцерківський район 

147. 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 Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКРЮГ» 

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

підприємцем Базаровою Зухрою Атаївною   

149. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином Сидорчуком 

Ігорем Віталійовичем  

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

підприємцем Петренком Юрієм Івановичем   

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

підприємцем Сембрат Ганною Михайлівною 

153. 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 

 

ВИСТУПИЛИ: народний депутат України Бабенко М.В., міський голова Дикий Г.А. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про деякі питання діяльності комунальної установи Білоцерківської міської 

ради Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні 

 

ДОПОВІДАЛА: ДОГА Ірина Пантеліївна – депутат міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Місевра Ю.А., Сахарова О.М., Нагорна О.В., 

Плєшакова О.А., Петрик Ю.Ф., міський голова Дикий Г.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 16 

проти  – 0 

утримались – 10 

не голосували – 10 
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 Депутат міської ради Дога І.П. попросила врахувати її голос «за». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 17 

проти  – 0 

утримались – 10 

не голосували – 9 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Програми часткової компенсації вартості закупівлі 

електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків 

Білоцерківської міської територіальної громади під час підготовки та проходження 

опалювального сезону 2022-2023 років 

 

ДОПОВІДАВ: ОБЛАП Павло Васильович – депутат міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Нагорна О.В., міський голова Дикий Г.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 2 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 35 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з правками рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Положення про старосту, затвердженого рішенням 

міської ради від 25 листопада 2021 року № 1955-21-VIII Про затвердження Положення про 

старосту (зі змінами) 

 

ДОПОВІДАВ: БАЛАНОВСЬКИЙ Олександр Володимирович – депутат міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Місевра Ю.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 35 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 4. Про уповноваження старост на вчинення нотаріальних дій 

 

ДОПОВІДАВ: БАЛАНОВСЬКИЙ Олександр Володимирович – депутат міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 35 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про звернення депутатів БМР VIII скликання щодо негайної заборони в 

Україні російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї 

організацій 

 

ДОПОВІДАВ: ГОПАЙНИЧ Микола Ярославович – депутат міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 33 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3 

 

 Депутат міської ради Гопайнич М.Я. попросив врахувати його голос «за». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 2 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про звіт начальника управління соціального захисту населення міської ради 

Велігорської Т.О. за 2022 рік 

 

ДОПОВІДАВ: ДИКИЙ Геннадій Анатолійович – міський голова 

 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Ткач О.Д., Нагорна О.В., Головаш А.Є., Мазуревич 

Д.В., Петрик Ю.Ф., громадянка Кузнєцова Ю.Ю. 

 

   Міський голова Дикий Г.А. дав доручення начальнику управління соціального захисту 

населення міської ради Велігорській Т.О. проводити прийом громадян нею особисто та 

працівниками управління під відеозапис. 

 

ВИСТУПИВ: депутат міської ради Сириця С.О., який вніс пропозицію визнати звіт та роботу 

начальника управління соціального захисту населення міської ради Велігорської Т.О. за 2022 

рік незадовільними. 
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Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення з врахуванням 

зауважень і пропозицій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 23 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 12 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до Цільової програми забезпечення діяльності та розвитку 

відділення невідкладної медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» на 

2022-2024 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2021 

року №1273-16-VIII (зі змінами) 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до Цільової програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківське 

міське патологоанатомічне бюро» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2021 року № 1275-16-VIII (зі змінами)  

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з пропозицією рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Цільової програми забезпечення адаптованими молочними 

сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – перший заступник міського 

голови 



 14 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:  10. Про план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік 

 

ДОПОВІДАВ: МОРСЬКИЙ Василь Петрович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження комплексної програми Білоцерківської міської ради з 

організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за 

контрактом, призову на строкову військову та приписки до призовної дільниці громадян у 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2023 рік 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін до Програми надання фінансової допомоги військовим 

частинам Збройних Сил України, які розташовані на території Білоцерківської міської 

територіальної громади, на 2022 рік 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 
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утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження Програми надання фінансової допомоги військовим 

частинам та органам військового управління Збройних сил України, які розташовані на 

території Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про внесення змін до Програми сприяння діяльності органу Служби безпеки 

України на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 20 червня 

2022 року № 345 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін до  Програми надання шефської допомоги військовим 

частинам Збройних Сил України, які розташовані на території м. Біла Церква, на 2022 рік 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 



 16 

СЛУХАЛИ: 16. Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2021 року № 1292-

16-VIII, шляхом викладення її в новій редакції 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з технічною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Додаткове. Про безоплатне прийняття майна на тимчасове зберігання, володіння 

та контроль 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 2 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін до Договору від 23 лютого 2017 року № 1 ГВ, 

затвердженого рішенням міської ради 23 лютого 2017 року № 495-26-VІІ «Про затвердження 

Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи» (зі змінами) 

шляхом укладення додаткової угоди 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 2  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про внесення змін до Комплексної цільової програми «Розумна громада» на 

2021–2023 роки затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020року 
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№ 69-05-VIIІ «Про затвердження Комплексної цільової програми «Розумна 

громада» на 2021-2023 роки». 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛА: депутат міської ради Плєшакова О.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про внесення змін до цільової Програми «Безпечна Білоцерківська міська 

територіальна громада» на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням Білоцерківської міської 

ради від 24 грудня 2020 року № 68-05-VIIІ «Про затвердження цільової Програми «Безпечна 

Білоцерківська міська територіальна громада» на 2021-2023 роки» 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 20. Про затвердження Програми надання безповоротної фінансової допомоги 

шляхом поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської 

міської ради  «Комунальник» на 2022-2023 роки 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

правками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 5 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з технічними правками рішення 

прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 21. Про надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення 

статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради  

«Комунальник» на 2022 рік 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 24 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про внесення змін до Програми надання безповоротної фінансової допомоги 

шляхом поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської 

міської ради  «БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА» на 2022 рік, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 28 червня 2022 року № 384, шляхом 

викладення її в новій редакції 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 24 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 9 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про внесення змін до Білоцерківської міської цільової програми захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

друге півріччя 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 

30.08.18 року № 2543-55-VII 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Денисенко Д.М., Місевра Ю.А., Нагорна О.В., Петрик 

Ю.Ф., Дога І.П., міський голова Дикий Г.А. 

 

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

правками та доповненнями. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 2  
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з технічними правками та 

доповненнями рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунальним підприємствам 

Білоцерківської міської ради  житлово-експлуатаційним конторам № 1, № 6, № 7, 

Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради та Управлінню культури і туризму 

Білоцерківської міської ради майна 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Кошляк Ю.М., який вніс пропозицію доповнити проєкт 

рішення пунктом 3.  

 

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

технічними правками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 33 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з пропозицією та технічними 

правками рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник управління фінансів міської 

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Плєшаков А.В., Крижешевська І.Ю., міський голова 

Дикий Г.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 35 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня 2021 № 2522-25-

VIII «Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік» 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник управління фінансів міської 

ради 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Кошляк Ю.М., який вніс пропозицію зняти кошти, 

заощаджені на електропостачанні міста на придбання насосів для забезпечення надійного 

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

ради Кошляка Ю.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 33 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Голотюк Т.А., яка внесла пропозицію щодо 

перерозподілу коштів по управлінню з питань молоді і спорту міської ради. 

 

ВИСТУПИВ: начальник управління з питань молоді і спорту міської ради Копишинський 

О.М. 

 

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

ради Голотюк Т.А. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

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

доповненнями. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з пропозиціями та доповненнями 

рішення прийнято. 
 

12 год. 35 хв. 

В пленарному засіданні сесії оголошено перерву до 14.00 год. 
 

14 год. 09 год. 

Продовження пленарного засідання 

Зареєструвалися 33 депутати 

Міський голова Г.А.Дикий 
 

СЛУХАЛИ: 28. Про надання згоди комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА» на безоплатну передачу майна 
 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 
 

ВИСТУПИВ: міський голова Дикий Г.А. 

 

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

за   – 23 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 11  
 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

Перереєстрація: зареєструвалися 34 депутати, міський голова Г.А.Дикий 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» на баланс 

виконавчого комітету 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   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10 
 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади від міжнародної організації з міграції 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   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8 
 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про безоплатну передачу з балансу Комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради Будинок урочистих подій на баланс виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради майна 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

ВИСТУПИВ: міський голова Дикий Г.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Білоцерківською міською територіальною 

громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2023 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗАГОРОДНЯ Галина Іванівна – начальник відділу управління персоналом 

міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про затвердження комплексної програми забезпечення прав дітей та 

підтримки сімей з дітьми в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки

  

ДОПОВІДАЛА: ГОНЧАРУК Марина Валентинівна – начальник служби у справах дітей 

міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Погорілій Аллі Микитівні  

 

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 – 8  
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність  громадянці Невідомській Лесі Анатоліївні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

      

СЛУХАЛИ: 36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Пантюховій Ользі Анатоліївні  

 

 ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 24  

 

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 37 по 49 включно 

 

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

питань з 37 по 49 включно для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 23 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 12 
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ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування 

процедури «спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянину Кубраку Миколі Олександровичу 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам  Зайцю Роберту Вікторовичу 

та Заяц Олександру Вікторовичу  

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Куліковій Надії Михайлівні  

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам Сундєєвій Вірі Андріївні та 

Горбенко Вікторії Олександрівні  

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Шевчуку Олександру Олександровичу  

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Цупрун Тетяні Вікторівні  

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам Мельниченку Олександру 

Михайловичу та Мельніченку Віталію Михайловичу  

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Шупрудько Тетяні Олександрівні  

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Терещенковій Ірині Олегівні  

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянці Синявській Галині Мусіївні     

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянину Лисаку Анатолію Борисовичу     

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у власність громадянину Марченку Олегу Леонідовичу  

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у спільну сумісну власність громадянам Главак Галині 

Василівні та Ченчику Миколі Борисовичу  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

правками в питаннях 39, 41, 43, 44. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційними правками в питаннях 

39, 41, 43, 44 рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 50. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земель Фермерському господарству «АГРО-УСТИМЕНКО» 

 

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 – 24  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 51. Про внесення змін в рішення міської ради від  23 грудня 2021 року № 2385-

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

передачу земельної ділянки у власність громадянці Сич Ірині Леонідівні»  

 

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 – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Грисюка С.І., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати у блок питання з 52 по 57 включно 

 

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

питань з 52 по 57 включно для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10 
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ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

52. Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою – підприємцем Литвин 

Наталією Василівною     

53. Про припинення дії договору оренди землі з ТОВ «ДСЛ КОМПАНІЯ» 

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

Василем Петровичем   

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

фізичною особою – підприємцем Барбачовим Володимиром Григоровичем     

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

фізичною особою – підприємцем Зезюліним Василем Олексійовичем    

57. Про припинення дії договору оренди землі з ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ» 

 

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 55. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 58. Про поновлення договору оренди землі ТОВ «ТЕХМАШПРОМ ТК» 

 

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 – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 59. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Баляліну Олександру Юрійовичу площею 0,0853 га 

 

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   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:  60. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Баляліну Олександру Юрійовичу  

 

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 – 10  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:  61. Про поновлення договору оренди землі з фізичною особою – підприємцем 

Ступаком Віталієм Степановичем 

 

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 – 5 

не голосували – 26  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:  62. Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству 

«БІЛОЦЕРКІВБУДІНВЕСТ» 

 

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 – 5 

не голосували – 27  
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 63. Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству «Валоїс» 

 

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 – 11  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 64. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Ковальову Анатолію Семеновичу 

 

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 – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 65. Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки за адресою: провулок Київський, 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   – 3 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-підприємницькій 

фірмі «Біла Вежа» 
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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 – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 67. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 

земельних ділянок Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРО-УБД» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

 Депутат міської ради Долід С.В. заявив про можливий потенційний конфлікт 

інтересів, тому по даному питанню не голосуватиме. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Балановського О.В., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати у блок питання з 68 по 74 включно 

 

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

питань з 68 по 74 включно для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

68. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

з кадастровим номером: 3210300000:04:020:0137 ТОВ «БІЛИЙ СЕРВІС» 

69. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

з кадастровим номером: 3210300000:04:020:0118 ТОВ «БІЛИЙ СЕРВІС» 
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70. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» з кадастровим номером:  

3210300000:04:020:0147 

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

обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» з кадастровим номером:  

3210300000:04:020:0148 

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

обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» з кадастровим номером:  

3210300000:04:020:0145 

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

обмеженою відповідальністю «БІЛИЙ СЕРВІС» з кадастровим номером:  

3210300000:04:020:0146 

74. 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 проєкти рішень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 75. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі – підприємцю Зюкіній Ніні Ахматбаївні  

 

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 – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Балановського О.В., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати у блок питання з 76 по 83 включно 

 

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

питань з 76 по 83 включно для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 23 

проти  – 0 

утримались – 0 
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не голосували – 12 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

76. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВ «ТРАНСБУД» 

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

підприємцю Зейналову Ільгаму Зейнал Огли площею 0,0775 га 

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

підприємцю  Бережній Тамарі Василівні  

79. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВ «АГРО-УБД»    

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

обмеженою відповідальністю «МІНІМАКС», фізичній особі – підприємцю Кладовій Галині 

Олексіївні, громадянам Житнюку Валерію Миколайовичу та Врублевській Катерині Петрівні    

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

підприємцю Кладовій Галині Олексіївні, громадянам Житнюку Валерію Миколайовичу та 

Врублевській Катерині Петрівні  кадастровий номер: 3210300000:04:016:0116 

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

підприємцю Кладовій Галині Олексіївні, громадянам Житнюку Валерію Миколайовичу та 

Врублевській Катерині Петрівні  кадастровий номер: 3210300000:04:016:0114 

83. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ПАТ «ЕПОС» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

Депутат міської ради Долід С.В. заявив про можливий потенційний конфлікт 

інтересів, тому по даних питаннях не голосуватиме. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 23 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 12  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 84. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 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   – 2 

проти  – 0 

утримались – 6 

не голосували – 27 
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 85. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду 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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 24 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 86. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВ «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   – 4 

проти  – 0 

утримались – 4 

не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 87. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду громадянці Савельєвій Анні Назарівні  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

ВИСТУПИВ: міський голова Дикий Г.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 0 

проти  – 3 

утримались – 8 

не голосували – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 88. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду громадянину Максимчуку Максиму Михайловичу   
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ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

ВИСТУПИВ: міський голова Дикий Г.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 0 

проти  – 3 

утримались – 8 

не голосували – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 89. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування Комунальному закладу Білоцерківської міської 

ради Білоцерківській централізованій клубній системі за адресою: вулиця Польова,1В, село 

Дрозди, 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   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 90. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ПЕРШОТРАВНЕВА-БЦ» 

 

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 – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству 

«СПОЛІ-БУД КОМПАНІ» площею 0,0402 га 
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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   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 92. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному підприємству 

«СПОЛІ-БУД КОМПАНІ» площею 2,9365 га 

 

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 – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 93. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю 

Синявській Ользі Євгеніївні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 3 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 94. 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: вулиця Богдана 

Хмельницького, 13, місто Біла Церква, Білоцерківський район 
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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   – 23 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 12 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 95. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної ділянки 

комунальної власності у постійне користування Управлінню комунальної власності та 

концесії Білоцерківської міської ради за адресою: вулиця Архипа Люльки, 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   – 24 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 96. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу земельної ділянки 

комунальної власності в оренду 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. 

 

Депутат міської ради Долід С.В. заявив про можливий потенційний конфлікт інтересів, 

тому по даному питанню не голосуватиме. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 24 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 97. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Товариству з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНА ЄВРООСЕЛЯ»  
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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 – 9 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 98. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

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

особі-підприємцю Курінній Наталії Миколаївні   

 

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 

не голосували – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 99. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  

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

з обмеженою відповідальністю «ЛІГНУМ ПЛАСТ» 

 

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 – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 100. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 

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

місцевості) фізичній особі - підприємцю Свіржевській Світлані Олександрівні 

 

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   – 24 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

    

СЛУХАЛИ: 101. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

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

особі-підприємцю Преображенській-Ронікер Аллі Володимирівні 

 

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 – 12 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

   

СЛУХАЛИ: 102. 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   – 3 

проти  – 0 

утримались – 6 

не голосували – 26 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 103. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із 

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

місцевості) фізичній особі - підприємцю Балану Дмитру Анатолійовичу 

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   – 24 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

     

СЛУХАЛИ: 104. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Голуб Юлії Володимирівні 

 

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 – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 105. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Поліщуку Максиму Вікторовичу 

 

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 – 9 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 106. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Шпарі Сергію Олеговичу  

 

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 – 9 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 107. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Юрцевичем Вадимом Васильовичем   

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 3 

проти  – 0 

утримались – 11 

не голосували – 21 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 108. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Борзенко Інною 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 – 0 

не голосували – 10 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

   

СЛУХАЛИ: 109. 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   – 24 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 110. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Пшерадзською Людмилою Олексіївною 

 

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 – 8 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 111. 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   – 2 

проти  – 0 

утримались – 8 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 112. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою - підприємцем 

Шевченко Тетяною Володимирівною 

 

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 – 6 

не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 114. 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   – 3 

проти  – 0 
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утримались – 5 

не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 115. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Коротинською Іриною Григорівною площею 0,0077 га 

 

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 – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 116. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Коротинською Іриною Григорівною площею 0,0108 га 

 

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 – 10 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 117. 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   – 23 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 12 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 118. Про встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Пономаренком Сергієм Анатолійовичем 

 

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  – 4 

утримались – 10 

не голосували – 21 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 119. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Новаком Сергієм  Петровичем 

 

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 – 10 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 120. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Расторгуєвою Світланою Олександрівною  

 

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 – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

   

СЛУХАЛИ: 121. Про встановлення земельного сервітуту з  ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ» 

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   – 23 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 12 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 122. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Корінним Русланом Володимировичем  

 

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 – 23 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 123. Про встановлення земельного сервітуту з ТОВ «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   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 124. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Щасливим Сергієм Володимировичем 

 

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 – 5 

не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 125. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Підопригорою Ярославом Володимировичем 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 3 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 127. 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 «ПЕРШОТРАВНЕВА-

БЦ» 

 

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 – 12 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 128. 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 Петрик Лідією Григорівною 

 

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 – 6 

не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 129. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

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

встановлення земельного сервітуту з громадянином Волосом Валентином Володимировичем 

 

 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 – 6 

не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 130. Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності, 

яка знаходиться в користуванні громадянки Мілонової Олени Володимирівни  

 

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 – 5 

не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 131. Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЮКС»  за адресою: вулиця Шолом-

Алейхема, 96, 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   – 23 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 12 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 132. Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності, 

яка знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО Л»  

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   – 3 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 133. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

комунальної власності громадянину Туреччини Кара Хілмі 

 

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 – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 134. 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 

ІгорюВолодимировичу 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: 

за   – 2 

проти  – 0 

утримались – 6 

не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: Депутата міської ради Балановського О.В., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати у блок питання з 135 по 146 включно 

 

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

питань з 135 по 146 включно для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

135.  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 у власність громадянці Каплуненко Наталії 

Олександрівні 

136. Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської від  28 липня 2022 року № 2984-

31-VIII «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» 

137.  Про розгляд заяви про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Українському державному підприємству поштового зв’язку «УКРПОШТА»  

138.  Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі громадянину Хімичу Ігорю 

Івановичу 

139.  Про розгляд заяви про поновлення договору оренди землі громадянину Гордієнку 

Василю Михайловичу 

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

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

Біла Церква, Білоцерківський район громадянам Калішенку Анатолію Олександровичу, 

Прокопчук Світлані Олексіївні, Задорожній Лідії Володимирівні, Могилці Роману 

Анатолійовичу, Анфілову Павлу Павловичу, Ільїну Владилену Владиленовичу, Кучер 

Наталії Тимофіївні, Погорілому Сергію Михайловичу 

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

громадянці Федисько Валентині Григорівні  

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

фізичній особі – підприємцю Брацлавському Анатолію Олексійовичу 

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

громадянці Воловодовській Євгенії Анатоліївні 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛВК-МІЛК»  

145.  Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки у постійне користування 

Державному навчальному закладу  «БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ»  

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

відведення земельної ділянки в постійне користування Комунальному закладу 

Білоцерківської міської ради Білоцерківській централізованій клубній системі за адресою: 

вулиця Польова,1В, село Дрозди, Білоцерківський район 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 
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проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 147. 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 Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКРЮГ» 

 

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   – 11 

проти  – 0 

утримались – 5 

не голосували – 19 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 148. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною 

особою-підприємцем Базаровою Зухрою Атаївною 

 

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 – 8 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

   

СЛУХАЛИ: 149. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Сидорчуком Ігорем Віталійовичем 

 

 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 



 49 

утримались – 0 

не голосували – 8 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 150. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною 

особою-підприємцем Петренком Юрієм Івановичем  

 

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   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 151. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з фізичною 

особою-підприємцем Сембрат Ганною Михайлівною  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 19 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 16 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозицію щодо повернення до 

голосування по питанню 151. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування щодо повернення до голосування по 

питанню 151 рішення прийнято. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 



 50 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 153. 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   – 6 

проти  – 0 

утримались – 4 

не голосували – 25  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Гопайнич М.Я., Сахарова О.М., міський голова Дикий 

Г.А.  

 

 

Сесія закрита 

 

                             Звучить Державний Гімн України 

 

   Пленарне засідання закінчене о  1530 

                        

 

Голова засідання 

Міський голова                                                                                            Геннадій ДИКИЙ 

  

 

 


