
П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання позачергової тридцять сьомої сесії  

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

 

м. Біла Церква                                                                                                 23 лютого 2023 року 

вул. Ярослава Мудрого, 15                                                Початок засідання о 1011 

 

                                                                              Загальний склад ради – 42 депутати 

                                                                              Присутні на засіданні   

                                                                              (станом на 1011)  - 33 депутати 

                                                                              (Список зареєстрованих депутатів додається)   

                                                                              Міський голова Дикий Г.А. 
 

Відсутні депутати (станом на 1011): Денисенко О.М., Джегур Г.В., Красношапка 

І.Ю., Нагорний Г.В., Облап П.В., Плєшаков А.В., Плєшакова О.А., Сириця С.О., Хлєбніков 

В.А. 
 

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., Поляруш О.О., Савчук Ю.С., керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради Олійник А.О., начальники управлінь, відділів  міської ради Борзак О.В., 

Волошин О.М., Гребенюк Р.І., Ковальська Ю.І., Копишинський О.М., Кух.Ю.М., Орел Ю.А., 

Пархоменко В.М., Петрик Ю.Ф., Терещук С.Г., Швець С.С., помічник-консультант депутата 

Київської обласної ради Григорук З.П., представники ЗМІ (список додається), громадськості, 

ЗСУ, 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 сьомої сесії Білоцерківської міської 

ради VIII скликання 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування пленарне засідання позачергової 

тридцять сьомої 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 182 питань. Запропонував вносити пропозиції до порядку 

денного. 

 

ВИСТУПИВ: депутат міської ради, голова постійної комісії з питань земельних відносин 

Балановський О.В., який запропонував виключити з порядку денного за заявами заявників 

питання 93, 115 та 147. 

 

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

за – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0  

 

ВИРІШИЛИ: виключити з порядку денного за заявами заявників питання 93, 115 та 147. 

 

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

урахуванням пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за – 33 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1  
 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування порядок денний позачергової 

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

 

Порядок денний 37 сесії: 

 

1. Про внесення змін в додаток до рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 

року № 3400-36-VIII «Про затвердження Програми національного спротиву Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2023 рік» 

2. Про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій на території Білоцерківської міської територіальної громади 

3. Про внесення змін до Програми надання фінансової допомоги військовим частинам та 

органам військового управління Збройних сил України, які розташовані на території 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 09.12.2022 року № 3281-35-VIII. 

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

території Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої 

рішенням Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3399-36-VIII. 

5. Про внесення змін до Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення 

законності та правопорядку на території Білоцерківської міської територіальної громади на 

2023 рік, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 28.12.2022 року № 3398-

36-VIII. 

6. Про внесення змін в додаток до рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 

року № 3401-36-VIII «Про затвердження Цільової програми захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» 

7. Про затвердження Угоди про партнерство солідарності між містами Брауншвейг 

Федеративна Республіка Німеччина і Біла Церква Україна 

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

Білоцерківською міською радою та її виконавчим комітетом у 2022 році». 

9.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлового приміщення на 2023 рік. 

10. Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 2023 рік 

11. Про внесення змін до Програми розвитку культури, мистецтва, духовності та туризму 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 56-05-VIII 

12. Про деякі питання надання платних соціальних послуг комунальною установою БМР 

Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні 
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13. Про внесення змін до Програми розвитку системи освіти Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням БМР від 24 грудня 2020 

року № 66-05-VIII (зі змінами) 

14. Про безоплатну передачу з балансу Управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради на баланс Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Дитяча стоматологічна поліклініка» майна 

15. Про надання дозволу на реалізацію та списання продуктів харчування 

16. Про утворення постійно діючої комісії з встановлення факту отруєння бджіл на території 

Білоцерківської міської територіальної громади 

17. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільного транспорту  Білоцерківської 

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

міської ради від 15 травня 2020 року № 5238-96-VII (зі змінами) 

18. Про надання безповоротної фінансової підтримки шляхом поповнення статутного 

капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Тролейбусне 

управління» на 2023 рік. 

19. Про затвердження Додаткової угоди до Договору від 23 лютого 2017 року № 1-ГВ, 

затвердженого рішенням міської ради від 23 лютого 2017 року № 495-26-VII «Про 

затвердження Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи». 

20. Про затвердження Додаткової угоди до Договору від 23 лютого 2017 року № 1-ГВ, 

затвердженого рішенням міської ради від 23 лютого 2017 року № 495-26-VII «Про 

затвердження Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи». 

21. Про затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» в новій редакції.  

22. Про надання безповоротної фінансової підтримки шляхом поповнення статутного 

капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» на 2023 рік. 

23. 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 майна. 

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

Білоцерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради майна. 

25. Про внесення змін до Програми охорони довкілля в Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25 

лютого 2021 року №334-10-VIII (зі змінами). 

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

міської територіальної громади газопроводу середнього тиску, що прокладений по 

провулку Залізничному в селі Томилівка. 

27. Про безоплатне прийняття на безстрокове зберігання індивідуального визначеного 

майна. 

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

міської територіальної громади мереж газопроводів та споруд, що прокладені до житлового 

будинку по вулиці Митрофанова, 2а в місті Біла Церква. 

29. Про затвердження поточних та перспективних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води для ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». 

30. Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року № 

3409-36-VIII «Про затвердження Програми надання безповоротної фінансової підтримки 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2023 рік», шляхом 

викладення її в новій редакції. 

31. Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року № 

3406-36-VIII «Про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2023 рік» . 
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32. Про затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Комунальник», шляхом викладення його в новій редакції. 

33. Про прийняття майна у комунальну власність Білоцерківської міської територіальної 

громади 

34. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади в особі Білоцерківської міської ради Київської області гуманітарної 

допомоги від Caragh Booth of UKtoUkraine 

35. Про надання дозволу на використання та відпуск матеріальних цінностей з 

матеріального резерву об’єктивного рівня для комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківтепломережа» 

36. Про затвердження Програми надання безповоротної фінансової підтримки 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Підприємство готельного 

господарства» на 2023 рік». 

37. Про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Підприємство готельного господарства» 

38. Про затвердження звіту про виконання бюджету Білоцерківської МТГ за 2022 рік 

39. Про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2023 рік 

40. Про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2023 рік 

41. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 грудня 2022 року № 3391-36-УІІІ "Про 

бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік" 

42. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка» шляхом викладення його в новій редакції 

43. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківський пологовий будинок» шляхом викладення його в новій 

редакції 

44. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» шляхом викладення його в 

новій редакції 

45. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 4» шляхом викладення його в новій редакції 

46. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3» шляхом викладення його в новій редакції 

47. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 2» шляхом викладення його в новій редакції 

48. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» шляхом 

викладення його в новій редакції 

49. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

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

викладення його в новій редакції 

50. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 1» шляхом викладення його в новій редакції 

51. Про внесення змін до Цільової програми профілактики стоматологічних захворювань 

дитячого населення Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2021 року №1279-16-

VIII 

52. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади від міста Єна Федеративної Республіки Німеччина майна. 

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

територіальної громади від товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА 

КОМПАНІЯ СУЧАСНЕ МІСТО» та фізичної особи-підприємця Менжинського В.В. майна. 
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54. Про передачу в безоплатне користування релігійній організації УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ЦЕРКВИ ВМЧ. ДМИТРІЯ 

СОЛУНСЬКОГО майна, що є комунальною власністю Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

55. Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Світанок» та комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської 

ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» на баланс комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Комунальник» майна. 

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

міської територіальної громади від Міністерства соціальної політики України майна 

57. Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Комунальник» на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Світанок» майна. 

58. Про виведення (виключення) майна зі складу об’єкта концесії та укладання додаткової 

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

59. Про визначення балансоутримувача майна. 

60. Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 16 червня 2022 року 

№2783-30-VIII «Про передачу до складу об’єкта концесії майна, яке перебуває на балансі 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» та 

укладання додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 

2013 року». 

61. Про передачу до складу об’єкта концесії майна, яке перебуває на балансі комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» та укладання додаткової 

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

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

мережі водовідведення багатоквартирних житлових будинків та вуличних мереж, які 

розташовані в місті Білій Церкві, Київської області та укладання додаткової угоди про 

внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року. 

63.  Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного 

розвитку Білої Церкви» майна 

64. Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради  «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» на баланс 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради майна 

65. Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

на баланс Комунального підприємства Білоцерківської міської ради  Будинок урочистих 

подій майна 

66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з цільовим 

призначенням 07.09 Земельні ділянки загального користування відведені під місця 

поховання за адресою: вулиця Карпатська долина, село Шкарівка, Білоцерківський район 

67. 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 

68. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою Управлінню освіти 

і науки Білоцерківської міської ради  

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

Ольгою Степанівною 

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

Герольдом Єлізаровичем  

71. Про припинення дії договору оренди землі з громадянкою Голотою Валентиною 

Гаврилівною  



 6 

72. Про припинення дії договору оренди землі з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «ПОЛІСТАР» 

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

Тетяною Володимирівною 

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

фізичною особою – підприємцем Шибановим Володимиром Феліксовичем  

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

Миколою Олександровичем  

76. Про внесення змін в рішення міської ради від  28 липня 2022 року № 2905-31-VIII «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської 

міської ради за адресою: село Мазепинці, Білоцерківський район»  

77. Про укладення з Управлінням капітального будівництва Білоцерківської міської ради 

договору суперфіцію земельної ділянки на території Білоцерківської міської територіальної 

громади  

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

ділянки в оренду  Приватному акціонерному товариству «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» 

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

ділянки у власність громадянину Бєлєю Володимиру Йосиповичу  

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

ділянки в оренду громадянину Горденку Сергію Семеновичу   

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

ділянки в оренду громадянам Васьківській Ганні Павлівні та  Васьківському Ігорю 

Володимировичу 

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

ділянки в оренду громадянці Коробовій Катерині Віталіївні  

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

ділянки у власність громадянці Вознюк Наталії Миколаївні 

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

ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРЮГ» за адресою: вулиця Храпачанська, 70, приміщення 4 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Масловій Наталії  

Василівні   

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

земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Троцько 

Любові Володимирівні та Троцьку Олександру Івановичу  

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

земельної ділянки комунальної власності у постійне користування Комунальному 

некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради «МІСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за адресою: вулиця Івана 

Мазепи, 65-А, місто Біла Церква, Білоцерківський район 

88. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній 

особі – підприємцю Шукшиній Ірині Юріївні 

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

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

обмеженою відповідальністю «УКРЮГ» кадастровий номер: 3220455500:06:006:0021 

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

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

господарству «АГРО-УСТИМЕНКО»      

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

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

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

щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210300000:03:009:0177 

АВТОМОБІЛЬНІЙ ШКОЛІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

СПІЛКИ АВТОМОБІЛІСТІВ  

94. 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 Долиненку Руслану Тимофійовичу  

95. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Гусаковській Алісі 

Василівні та Грищенко Галині Борисівні  

96. 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 Матвійчуку Ігорю Вікторовичу     

97. 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 Шандренку Олегу 

Миколайовичу Шандренко Ларисі Миколаївні, Кириленко Олені Миколаївні 

98. 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 Міщенко Наталії Яківні   

99. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Корчинському Петру 

Михайловичу та Корчинському Михайлу Михайловичу  

100.  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 Ходаківському Сергію 

Миколайовичу    

101.  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 Гудимі Руслані Валентинівні      

102.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Ковальчук Наталії 

Петрівні та Бохан Тетяні Саватіївні   

103.  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 Якименко Ганні Іванівні  

104.  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 Мандрику Ігорю Павловичу   

105.  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 Мельник Ірині Петрівні    

106.  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 Базак Марії Володимирівні     

107.  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 Богомолову Володимиру Миколайовичу    

108.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки 
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комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Баклаєвій Лілі 

Олексіївні та Саєнко Олені Олексіївні  

109.  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 власність громадянці Слободян Юлії 

Миколаївні   

110.  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 власність громадянці Поліщук Лесі Вікторівні    

111.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Горбаню Віктору 

Миколайовичу та Дишлюку Віктору Олександровичу  

112.   Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству «Світлана» 

113.   Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ІСТРЕЙТ» 

114.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Дуднику Андрію 

Володимировичу  

116. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі 

підприємцю Лентюгову Андрію Вячеславовичу 

117.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Галінській 

Наталії Олександрівні 

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

підприємцю Мілоновій Тетяні Олександрівні кадастровий номер: 3210300000:04:034:0017 

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

підприємцю Мілоновій Тетяні Олександрівні кадастровий номер: 3210300000:04:034:0016 

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

підприємцю Мілоновій Тетяні Олександрівні кадастровий номер: 3210300000:04:034:0015 

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

підприємцю Ступаку Віталію Степановичу  

122.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Красновій 

Раїсі Василівні  

123.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Стеблюк 

Ользі Анатоліївні   

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

обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬФІН» 

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

підприємцю Кривенді Валерію Миколайовичу   

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

підприємцю Кривенді Ганні Валеріївні  

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

обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-ПРИВІД»  

128.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Публічному 

акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК»   

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

підприємцю Зюкіній Ніні Ахматбаївні  

130.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «АГРОГАРАНТ»  

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

обмеженою відповідальністю «АРІС-ПАК» 

132.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину 

Парамонову Денису Юсуповичу 

133.  Про надання згоди Товариству з обмеженою відповідальністю «О-СТ21» на передачу 

орендованої земельної ділянки в суборенду  
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134.  Про встановлення земельного сервітуту з Виробничою фірмою «Теван» 

135.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Шукшиною 

Іриною Юріївною  

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

Яною Василівною   

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

Людмилою Олексіївною  

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

Тетяною Володимирівною  

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

Русланом Володимировичем   

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

Вадимом Васильовичем   

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

Ларисою Михайлівною   

142.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Коваль 

Наталією Іванівною 

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

ділянки фізичній особі-підприємцю Галянт Оксані Олексіївні 

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

ділянки Приватному підприємству «ТАНДЕМ-БЦ»  

145.  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  

146.  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  

148.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення 

земельного сервітуту з громадянкою Стогній Тетяною Миколаївною  

149.  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 Судоргіним Сергієм 

Олександровичем    

150.  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 Донченко Інною Анатоліївною    

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

знаходиться в користуванні  Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ПРОММОНТАЖСЕРВІС» 

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

знаходиться в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО Л»  

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

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

прийняти рішення про продаж Фізичній особі – підприємцю Грибу Ігорю Володимировичу 

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

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

411380,00 грн. 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКРЮГ» 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Фурман Нелі Василівні    
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156.  Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Ріпській Ларисі Олексіївні     

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

відведення земельної ділянки в оренду громадянину Кравченку Сергію Петровичу   

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

відведення земельної ділянки в оренду громадянці Ніконенко Олені Валентинівні   

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

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

місцевості) ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «ЯБЛУНЯ-ЮГ» 

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

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

місцевості) громадянам Казакову Станіславу Володимировичу, Казакову Роману 

Станіславовичу, Казакову Роману Володимировичу та Король Ірині Петрівні  

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

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

місцевості) громадянам Луцькій Ірині Федорівні та Луцькій Олені Федорівні  

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

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

місцевості)  фізичній особі-підприємцю Вовк Олені Валеріївні    

163.  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 громадянину Товстоногу Олександру 

Володимировичу    

164.  Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із Землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянкив натурі (на місцевості) та передачу 

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Степенку 

Павлу Геннадійовичу  

165.  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» 

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

фізичній особі-підприємцю Лентюгову Андрію Вячеславовичу, кадастровий номер: 

310300000:02:003:0016 

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

фізичній особі – підприємцю Мілоновій Тетяні Олександрівні  кадастровий номер: 

3210300000:04:034:0085 

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

підприємцем Дуліним Михайлом Олександровичем  

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

підприємцем Хоничевим Максимом Олександровичем  

170.  Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином Пашинським 

Віктором Миколайовичем  

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

підприємцем Мартиновою Альоною Валер’янівною  

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

підприємцем Павловською Любов’ю Петрівною 

173.  Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з  громадянкою Дун-

Жаборовською Тетяною Миколаївною   

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

підприємцем Шляхтуном Русланом Михайловичем  

175.  Про розгляд заяви про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та 
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встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Лавриковою Оленою Михайлівною  

176.  Про розгляд заяви про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

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

встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем Лавриковою 

Оленою Михайлівною кадастровий номер: 3210300000:04:036:0043  

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

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право сервітуту фізичній особі – підприємцю Погребняк Олені Миколаївні  

178.  Про розгляд заяви про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

комунальної власності фізичній особі – підприємцю  Корчук Оксані Вікторівні 

179.  Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності фізичній 

особі – підприємцю Ординському Валерію Володимировичу. 

180.  Про затвердження  переліку земельних ділянок комунальної власності для продажу у 

власність на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) 

окремими лотами та продаж земельної ділянки з кадастровим номером 

3210300000:06:027:0041 у власність на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі 

електронного аукціону) 

181.  Про розроблення Проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території 

прибережних захисних смуг водних об’єктів на території Білоцерківської міської 

територіальної громади; 

182.  Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2262-22-VIIІ «Про 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 3220489500:02:026:0605» (зі 

змінами) та договору оренди землі №10-06/15 від 08 липня 2022 року. 

 

  Різне. 

 

  Міський голова довів до відома присутніх, що питання з 1 по 6 розглядатимуться в 

закритому режимі, тому попросив залишитися в сесійній залі тільки депутатів міської ради 

та доповідачів. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін в додаток до рішення Білоцерківської міської ради від 28 

грудня 2022 року № 3400-36-VIII «Про затвердження Програми національного спротиву 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік» 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Киришун Д.В., міський голова Дикий Г.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 33 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на території Білоцерківської міської територіальної громади 
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ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Коваленко Н.В., Місевра Ю.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 33 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з правками рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Програми надання фінансової допомоги військовим 

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

території Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 09.12.2022 року № 3281-35-VIII. 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Коноплястий М.І.. Киришун Д.В., міський голова 

Дикий Г.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 0 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до Програми сприяння діяльності органу Служби безпеки 

України на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3399-36-VIII. 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИВ: міський голова Дикий Г.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 33 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до Комплексної програми профілактики 

злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 

28.12.2022 року № 3398-36-VIII. 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИВ: міський голова Дикий Г.А. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 2 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін в додаток до рішення Білоцерківської міської ради від 28 

грудня 2022 року № 3401-36-VIII «Про затвердження Цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного 

характеру Білоцерківської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови. 

 

ВИСТУПИЛИ: міський голова Дикий Г.А., депутати міської ради Місевра Ю.А., Петрик 

Ю.Ф. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 33 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

Міський голова Дикий Г.А. запросив до сесійної зали всих присутніх. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження Угоди про партнерство солідарності між містами 

Брауншвейг Федеративна Республіка Німеччина і Біла Церква Україна 

 

ДОПОВІДАВ: ДИКИЙ Геннадій Анатолійович – міський голова 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 33 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 8. Про звіт міського голови «Про здійснення державної регуляторної політики 

Білоцерківською міською радою та її виконавчим комітетом у 2022 році». 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 1 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлового приміщення на 2023 

рік. 

 

ДОПОВІДАВ: ДАШКЕВИЧ Микола Володимирович – депутат міської ради 

 

СПІВДОПОВІДЬ: ФАСТІВСЬКА Олена Олегівна – депутат міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 32 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 2 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:  10. Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлового приміщення на 

2023 рік. 

 

ДОПОВІДАЛА: ФАСТІВСЬКА Олена Олегівна – депутат міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 33 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 1 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до Програми розвитку культури, мистецтва, духовності та 

туризму Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 56-05-VIII 

 

ДОПОВІДАЛА: КРИЖЕШЕВСЬКА Леся Юріївна – депутат міської ради 

 



 15 

СПІВДОПОВІДЬ: КОВАЛЬСЬКА Юлія Іванівна – начальник управління культури і 

туризму міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про деякі питання надання платних соціальних послуг комунальною 

установою БМР Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петера Новотні 

 

ДОПОВІДАЛА: ДОГА Ірина Пантеліївна – депутат міської ради 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

 Депутат міської ради Дога І.П. попросила врахувати її голос «за». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до Програми розвитку системи освіти Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням БМР від 24 

грудня 2020 року № 66-05-VIII (зі змінами) 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – депутат міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8 

 

Депутат міської ради Петрик Ю.Ф. попросив врахувати його голос «за». 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про безоплатну передачу з балансу Управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради на баланс Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка» майна 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – депутат міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на реалізацію та списання продуктів харчування 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – депутат міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 6 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 16. Про утворення постійно діючої комісії з встановлення факту отруєння бджіл 

на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧУК Юрій Степанович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 34 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільного транспорту  

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

Білоцерківської міської ради від 15 травня 2020 року № 5238-96-VII (зі змінами) 

 

ДОПОВІДАВ: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

11 год. 12 хв. 

в засіданні оголошено перерву  

в зв’язку з повітряною тривогою 

 

12 год. 35 хв. 

Продовження пленарного засідання 

Зареєструвалися 32 депутати 

Міський голова Дикий Г.А. 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про надання безповоротної фінансової підтримки шляхом поповнення 

статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Тролейбусне 

управління» на 2023 рік. 
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ДОПОВІДАВ: ПОЛЯРУШ Олександр Олексійович – заступник міського голови, 

який зазначив, що до проєкту рішення вносяться зміни в частині виділення додаткових 

коштів. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування зі змінами рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження Додаткової угоди до Договору від 23 лютого 2017 року № 

1-ГВ, затвердженого рішенням міської ради від 23 лютого 2017 року № 495-26-VII «Про 

затвердження Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи». 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про затвердження Додаткової угоди до Договору від 23 лютого 2017 року № 

1-ГВ, затвердженого рішенням міської ради від 23 лютого 2017 року № 495-26-VII «Про 

затвердження Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи». 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківтепломережа» в новій редакції. 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 22. Про надання безповоротної фінансової підтримки шляхом поповнення 

статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» на 2023 рік. 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 23. 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 майна. 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та 

концесії Білоцерківської міської ради майна. 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 
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утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з технічною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про внесення змін до Програми охорони довкілля в Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25 

лютого 2021 року №334-10-VIII (зі змінами). 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування пропозиції.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування пропозиції прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади газопроводу середнього тиску, що 

прокладений по провулку Залізничному в селі Томилівка. 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про безоплатне прийняття на безстрокове зберігання індивідуального 

визначеного майна. 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

  

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 28. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 

власність Білоцерківської міської територіальної громади мереж газопроводів та споруд, що 

прокладені до житлового будинку по вулиці Митрофанова, 2а в місті Біла Церква. 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження поточних та перспективних індивідуальних технологічних 

нормативів використання питної води для ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 

2022 року № 3409-36-VIII «Про затвердження Програми надання безповоротної фінансової 

підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2023 

рік», 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   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 

2022 року № 3406-36-VIII «Про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2023 рік». 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 
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Міський голова Дикий Г.А. поставив на голосування проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Комунальник», шляхом викладення його в новій редакції. 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

правками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з технічними правками рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про прийняття майна у комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади в особі Білоцерківської міської ради Київської області гуманітарної 

допомоги від Caragh Booth of UKtoUkraine 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 
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не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання дозволу на використання та відпуск матеріальних цінностей з 

матеріального резерву об’єктивного рівня для комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківтепломережа» 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

      

СЛУХАЛИ: 36. Про затвердження Програми надання безповоротної фінансової підтримки 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Підприємство готельного 

господарства» на 2023 рік». 

 

ДОПОВІДАВ: КРАВЕЦЬ Анатолій Васильович – заступник міського голови 

 

ВИСТУПИВ: депутат міської ради Киришун Д.В. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Підприємство готельного господарства» 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

Зареєструвався 

депутат міської ради Вовкотруб В.Г. 
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СЛУХАЛИ: 38. Про затвердження звіту про виконання бюджету Білоцерківської МТГ за 

2022 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник управління фінансів міської 

ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2023 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник управління фінансів міської 

ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2023 рік 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник управління фінансів міської 

ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:  41. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 грудня 2022 року № 3391-

36-УІІІ "Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік" 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕРЕЩУК Світлана Григорівна – начальник управління фінансів міської 

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

внесення змін та доповнень, в тому числі по наданню безповоротної фінансової підтримки 

«Тролейбусному управлінню». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування зі змінами та доповненнями рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: депутата міської ради Киришуна Д.В., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати у блок питання з 42 по 50 включно 

 

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

питань з 42 по 50 включно для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

42. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка» шляхом викладення його 

в новій редакції 

43. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок» шляхом викладення його 

в новій редакції 

44. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» шляхом 

викладення його в новій редакції 

45.  Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 4» шляхом викладення його в 

новій редакції 

46. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3» шляхом викладення його в 

новій редакції 

47. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 2» шляхом викладення його в 

новій редакції 

48. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 

шляхом викладення його в новій редакції 
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49. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

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

шляхом викладення його в новій редакції 

50. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 1» шляхом викладення його в 

новій редакції 

 

ДОПОВІДАВ: КУХ Юрій Михайлович – начальник управління охорони здоров’я міської 

ради.  

 

ВИСТУПИЛИ: депутати міської ради Ткач О.Д., Місевра Ю.А. 

 

 Міський голова Дикий Г.А. дав протокольне доручення начальнику управління 

охорони здоров’я та керівникам лікувальних закладів розмістити на своїх офіційних сайтах 

перелік послуг, які надаються безкоштовно за рахунок коштів, які виділяються 

Національною службою здоров’я, а також перелік платних послуг, які надаються додатково, 

щоб жителі громади могли обрати медичний заклад з огляду на якість та ціну послуги. Такий 

перелік послуг повинен бути, насамперед, у кожного сімейного лікаря. 

 

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

правками в питаннях 46 та 49. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційними правками в питаннях 

46 та 49 рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ:  51. Про внесення змін до Цільової програми профілактики стоматологічних 

захворювань дитячого населення Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-

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

№1279-16-VIII 

 

ДОПОВІДАВ: КУХ Юрій Михайлович – начальник управління охорони здоров’я міської 

ради. 

 

СПІВДОПОВІДЬ: СКУЛЬСЬКА Світлана Василівна – генеральний директор КНП БМР 

«Білоцерківська дитяча стоматологічна поліклініка» 

 

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

А.П., Коноплястий М.І., Вовкотруб В.Г. 

 

  Міський голова Дикий Г.А. дав протокольне доручення заслухати на засіданнях 

постійних комісій звіт про використання коштів по Програмі профілактики стоматологічних 

захворювань дитячого населення громади та як в подальшому будуть використовуватися 

кошти, затверджені рішенням про внесення змін до Програми. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 6  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 52. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади від міста Єна Федеративної Республіки Німеччина 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 – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 53. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Білоцерківської територіальної громади від товариства з обмеженою відповідальністю 

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ СУЧАСНЕ МІСТО» та фізичної особи-підприємця Менжинського 

В.В. 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 – 7  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 54. Про передачу в безоплатне користування релігійній організації 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ЦЕРКВИ ВМЧ. 

ДМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО майна, що є комунальною власністю Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 
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утримались – 0 

не голосували – 8 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 55. Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Світанок» та комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» на 

баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Комунальник» 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 – 7 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 56. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади від Міністерства соціальної політики 

України майна 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 57. Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Комунальник» на баланс комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Світанок» 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 – 9 
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ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 58. Про виведення (виключення) майна зі складу об’єкта концесії та укладання 

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

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8 
 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 59. Про визначення балансоутримувача майна. 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 60. Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 16 червня 

2022 року №2783-30-VIII «Про передачу до складу об’єкта концесії майна, яке перебуває на 

балансі комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» 

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

2013 року». 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 61. Про передачу до складу об’єкта концесії майна, яке перебуває на 

балансі комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» та 

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

року». 

 

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 – 7 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 62. Про передачу до складу об’єкта концесії майна, а саме: зовнішні 

водопровідні мережі та мережі водовідведення багатоквартирних житлових будинків та 

вуличних мереж, які розташовані в місті Білій Церкві, Київської області та укладання 

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

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 63. Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Агенція 

стратегічного розвитку Білої Церкви» майна 

 

ДОПОВІДАВ: ГРЕБЕНЮК Руслан Іванович – начальник управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 64. Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради  «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г. 

Шевченка» 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   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 65. Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради на баланс Комунального підприємства Білоцерківської міської ради  Будинок 

урочистих подій 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   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

з цільовим призначенням 07.09 Земельні ділянки загального користування відведені під 

місця поховання за адресою: вулиця Карпатська долина, село Шкарівка, 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   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 67. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 

інвентаризації земель  комунальної власності Територіальній громаді м.Біла Церква в особі 
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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   – 11 

проти  – 0 

утримались – 7 

не голосували – 16 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: 68. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради 

 

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 – 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 69 по 75 включно 

 

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

питань з 69 по 75 включно для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

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

Ольгою Степанівною 
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70. Про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою-підприємцем 

Красновим Герольдом Єлізаровичем  

71. Про припинення дії договору оренди землі з громадянкою Голотою Валентиною 

Гаврилівною  

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

«ПОЛІСТАР» 

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

Тетяною Володимирівною 

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

фізичною особою – підприємцем Шибановим Володимиром Феліксовичем  

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

Миколою Олександровичем  

  

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 76. Про внесення змін в рішення міської ради від  28 липня 2022 року № 2905-

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

земельної ділянки в постійне користування Управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради за адресою: село Мазепинці, Білоцерківський район» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 77. Про укладення з Управлінням капітального будівництва Білоцерківської 

міської ради договору суперфіцію земельної ділянки на території Білоцерківської міської 

територіальної громади 

 

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   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду  Приватному акціонерному товариству «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бєлєю Володимиру Йосиповичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 18 

проти  – 0 

утримались – 4 

не голосували – 12 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 80. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду громадянину Горденку Сергію Семеновичу   

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 20 

проти  – 0 
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утримались – 2 

не голосували – 12 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 81. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду громадянам Васьківській Ганні Павлівні та  Васьківському Ігорю 

Володимировичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 5 

проти  – 5 

утримались – 0 

не голосували – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 82. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду громадянці Коробовій Катерині Віталіївні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 18 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 14 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 83. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Вознюк 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   – 6 

проти  – 0 

утримались – 6 

не голосували – 22 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 84. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКРЮГ» за адресою: вулиця Храпачанська, 70, приміщення 4 

 

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 – 5 

не голосували – 23 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 85. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Масловій 

Наталії  Василівні   

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 9 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 22 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 86. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову власність 

громадянам Троцько Любові Володимирівні та Троцьку Олександру Івановичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 22 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності у постійне користування  

 

Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради «МІСЬКИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1» за адресою: вулиця Івана 

Мазепи, 65-А, 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   – 28 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 6 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 88. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

фізичній особі – підприємцю Шукшиній Ірині Юріївні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 89. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

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

з обмеженою відповідальністю «УКРЮГ» кадастровий номер: 3220455500:06:006:0021 

 

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   – 5 

проти  – 0 

утримались – 4 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 90. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  

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

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   – 5 

проти  – 0 

утримались – 4 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 91. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

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

особі-підприємцю Навроцькому Костянтину Леонідовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 28 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 92. Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером: 

3210300000:03:009:0177 АВТОМОБІЛЬНІЙ ШКОЛІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ АВТОМОБІЛІСТІВ 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 5 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: депутата міської ради Балановського О.В., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати у блок питання з 94 по 111 включно 

 

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

питань з 94 по 111 включно для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

94. 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 Долиненку Руслану Тимофійовичу  

95. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Гусаковській Алісі 

Василівні та Грищенко Галині Борисівні  

96. 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 Матвійчуку Ігорю Вікторовичу     

97. 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 Шандренку Олегу 

Миколайовичу Шандренко Ларисі Миколаївні, Кириленко Олені Миколаївні 

98. 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 Міщенко Наталії Яківні   

99. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Корчинському Петру 

Михайловичу та Корчинському Михайлу Михайловичу  

100. 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 Ходаківському Сергію 

Миколайовичу    

101. 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 Гудимі Руслані Валентинівні      

102. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Ковальчук Наталії 

Петрівні та Бохан Тетяні Саватіївні   
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103. 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 Якименко Ганні Іванівні  

104. 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 Мандрику Ігорю Павловичу   

105. 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 Мельник Ірині Петрівні    

106. 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 Базак Марії Володимирівні     

107. 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 Богомолову Володимиру Миколайовичу    

108. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Баклаєвій Лілі Олексіївні 

та Саєнко Олені Олексіївні  

109. 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 власність громадянці Слободян Юлії 

Миколаївні   

110. 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 власність громадянці Поліщук Лесі Вікторівні    

111. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

комунальної власності у спільну часткову власність громадянам Горбаню Віктору 

Миколайовичу та Дишлюку Віктору Олександровичу  

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 112. Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству 

«Світлана» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 9 
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проти  – 0 

утримались – 4 

не голосували – 21  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 113. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІСТРЕЙТ» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 7 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 114. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Дуднику Андрію Володимировичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 116. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі-підприємцю Лентюгову Андрію Вячеславовичу 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 8 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 117. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

громадянці Галінській Наталії Олександрівні 

 

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 – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 118. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі – підприємцю Мілоновій Тетяні Олександрівні кадастровий номер: 

3210300000:04:034:0017 

 

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 – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 119. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі – підприємцю Мілоновій Тетяні Олександрівні кадастровий номер: 

3210300000:04:034:0016 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 7 

проти  – 0 

утримались – 4 

не голосували – 23 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 120. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі – підприємцю Мілоновій Тетяні Олександрівні кадастровий номер: 

3210300000:04:034:0015 
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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   – 6 

проти  – 0 

утримались – 4 

не голосували – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 121. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі – підприємцю Ступаку Віталію Степановичу 

 

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 – 3 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 122. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

громадянці Красновій Раїсі Василівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 22 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 123. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

громадянці Стеблюк Ользі Анатоліївні   

 

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   – 23 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 11 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 124. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬФІН» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 7 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 125. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі – підприємцю Кривенді Валерію Миколайовичу 

   

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 8 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 126. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі – підприємцю Кривенді Ганні Валеріївні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 8 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 127. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-ПРИВІД» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 7 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 128. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Публічному акціонерному товариству «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК»   

 

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 – 3 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 129. 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   – 25 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 9 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 130. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Приватному підприємству «АГРОГАРАНТ» 

 

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   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 131. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

Товариству з обмеженою відповідальністю «АРІС-ПАК» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 30 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 132. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду 

громадянину Парамонову Денису Юсуповичу 

 

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 – 2 

не голосували – 29 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 133. Про надання згоди Товариству з обмеженою відповідальністю «О-СТ21» на 

передачу орендованої земельної ділянки в суборенду 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 5 

проти  – 0 

утримались – 2 
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не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 134. Про встановлення земельного сервітуту з Виробничою фірмою «Теван» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 6 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 135. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Шукшиною Іриною Юріївною 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 21 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 13 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

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

Балановською Яною Василівною   

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

Депутат міської ради Балановський О.В. заявив про можливий потенційний конфлікт 

інтересів, тому за дане питання не голосуватиме. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 24 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 10 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 137. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Пшерадзською Людмилою Олексіївною 

 

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 – 1 

не голосували – 31 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 138. 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   – 9 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 139. 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   – 7 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 25 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 140. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Юрцевичем Вадимом Васильовичем   

 

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   – 5 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 141. 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   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 142. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Коваль Наталією Іванівною 

   

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 143. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Галянт Оксані Олексіївні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 7 

проти  – 0 
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утримались – 3 

не голосували – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 144. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Приватному підприємству «ТАНДЕМ-БЦ» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 7 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 145. 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   – 9 

проти  – 0 

утримались – 4 

не голосували – 21 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 146. 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   – 5 

проти  – 0 

утримались – 2 

не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 148. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельного сервітуту з громадянкою Стогній Тетяною Миколаївною 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 20 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 14 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 149. 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 Судоргіним Сергієм 

Олександровичем    

   

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 150. 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 Донченко Інною Анатоліївною    

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 1 

не голосували – 4 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 151. Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності, 

яка знаходиться в користуванні  Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ПРОММОНТАЖСЕРВІС» 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 29 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 5 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 152. 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 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 4 

не голосували – 26 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 153. Про виконання рішення Господарського суду Київської області від 02 

квітня 2019 року у справі №911/2506/18, яким зобов’язано Білоцерківську міську раду 

Київської області прийняти рішення про продаж Фізичній особі – підприємцю Грибу Ігорю 

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

Церква, вул. Польова, 84 та має кадастровий номер 3210300000:06:033:0033 за визначеною 

ціною в сумі 411380,00 грн. 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 5 

проти  – 0 

утримались – 5 

не голосували – 24 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: депутата міської ради Балановського О.В., який запропонував для застосування 

процедури «спрощеного голосування» об’єднати у блок питання з 154 по 178 включно 

 

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

питань з 154 по 178 включно для процедури спрощеного голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 26 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 8 

 

ВИРІШИЛИ: За результатами поіменного голосування рішення про застосування процедури 

«спрощеного голосування» прийняте. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКРЮГ» 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Фурман Нелі Василівні    

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Ріпській Ларисі Олексіївні     

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

відведення земельної ділянки в оренду громадянину Кравченку Сергію Петровичу   

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

відведення земельної ділянки в оренду громадянці Ніконенко Олені Валентинівні   

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

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

місцевості) ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «ЯБЛУНЯ-ЮГ» 

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

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

місцевості) громадянам Казакову Станіславу Володимировичу, Казакову Роману 

Станіславовичу, Казакову Роману Володимировичу та Король Ірині Петрівні  

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

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

місцевості) громадянам Луцькій Ірині Федорівні та Луцькій Олені Федорівні  

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

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

місцевості)  фізичній особі-підприємцю Вовк Олені Валеріївні    

163. 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 громадянину Товстоногу Олександру 

Володимировичу    

164. Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із Землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянкив натурі (на місцевості) та передачу 

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Степенку 

Павлу Геннадійовичу  

165. 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» 
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166. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в 

оренду фізичній особі-підприємцю Лентюгову Андрію Вячеславовичу, кадастровий номер: 

310300000:02:003:0016 

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

фізичній особі – підприємцю Мілоновій Тетяні Олександрівні  кадастровий номер: 

3210300000:04:034:0085 

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

підприємцем Дуліним Михайлом Олександровичем  

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

підприємцем Хоничевим Максимом Олександровичем  

170. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Пашинським Віктором Миколайовичем  

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

підприємцем Мартиновою Альоною Валер’янівною  

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

підприємцем Павловською Любов’ю Петрівною 

173. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з  громадянкою Дун-

Жаборовською Тетяною Миколаївною   

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

підприємцем Шляхтуном Русланом Михайловичем  

175. Про розгляд заяви про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

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

встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем Лавриковою 

Оленою Михайлівною  

176. Про розгляд заяви про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

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

встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем Лавриковою 

Оленою Михайлівною кадастровий номер: 3210300000:04:036:0043  

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

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

сервітуту фізичній особі – підприємцю Погребняк Олені Миколаївні  

178. Про розгляд заяви про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення комунальної власності фізичній особі – підприємцю  Корчук Оксані Вікторівні 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3  

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 179. Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності 

фізичній особі – підприємцю Ординському Валерію Володимировичу. 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

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

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 4 

проти  – 0 

утримались – 3 

не голосували – 27 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 180. Про затвердження  переліку земельних ділянок комунальної власності для 

продажу у власність на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного 

аукціону) окремими лотами та продаж земельної ділянки з кадастровим номером 

3210300000:06:027:0041 у власність на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі 

електронного аукціону) 

 

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 з редакційною 

правкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 27 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 7 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування з редакційною правкою рішення 

прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 181. Про розроблення Проекту землеустрою щодо організації і встановлення 

меж території прибережних захисних смуг водних об’єктів на території Білоцерківської 

міської територіальної громади 

 

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   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 182. Про внесення змін в рішення міської ради від 09 грудня 2021 року № 2262-

22-VIIІ «Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 

3220489500:02:026:0605» (зі змінами) та договору оренди землі №10-06/15 від 08 липня 2022 

року. 

 

ДОПОВІДАЛА: БОРЗАК Олеся Василівна – начальник управління регулювання земельних 

відносин міської ради 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за   – 31 

проти  – 0 

утримались – 0 

не голосували – 3 

 

ВИРІШИЛИ: за результатами поіменного голосування рішення прийнято. 

 

 

Різне. 

 

 

Сесія закрита 

 

                             Звучить Державний Гімн України 

 

   Пленарне засідання закінчене о  1415 

                        

 

Голова засідання 

Міський голова                                                                                            Геннадій ДИКИЙ 

  


