
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 12 жовтня 2021 р.                                                                                № 2-09-15 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової вісімнадцятої сесії 

Білоцерківської міської ради VIII скликання 

 Відповідно до частини 4, частини 5 статті 46 та частини 8 статті 59 закону України 

Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 1. Скликати пленарне засідання позачергової вісімнадцятої сесії Білоцерківської 

міської ради VIII скликання 13 жовтня 2021 року о 10.00 годині у великій залі міської ради  

(вул. Ярослава Мудрого, 15) з проектом порядку денного: 

1. Про внесення змін в рішення міської ради від  24 червня 2021 року № 1076-14-VIII 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

підприємцю Голяці Олександру Івановичу» 

2. Про внесення змін в рішення міської ради  від  29 квітня 2021 року № 719-12-VIII 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ХЕРСОНІНДУСТРІАЛПАРК» 

3. Про розгляд заяви про внесення змін в рішення міської ради  від 05 січня 2021  року 

№ 232-07-VIII  «Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Стогній Тетяною 

Миколаївною» 

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

відповідальністю «С.Т.М.-УКРАЇНА»  за адресою: вулиця Толстого, 40Б, місто Біла Церква 

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

відповідальністю «С.Т.М.-УКРАЇНА»  

6. Про припинення дії договору оренди землі Приватному підприємству фірмі 

«ГРЕНАДА»  

7. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою Парафії 

Покрова Божої Матері м.Біла Церква УПЦКП 

8. Про припинення  дії договору оренди землі громадянці Гнатюк Любові Іванівні  

9. Про припинення дії договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Килимистому 

Сергію Миколайовичу 

10. Про розгляд заяви про припинення дії договору оренди землі з фізичною особою – 

підприємцем Дригало Людмилою Борисівною  

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

фізичною особою Дейнекою Вірою Олександрівною  

12. Про розгляд заяви про припинення дії договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту з фізичною особою-підприємцем Мащенко Тамарою  Олександрівною 

13. Про розгляд заяви про припинення дії договору  про встановлення особистого 

строкового сервітуту з громадянином  Шуляком Дмитром Мефодійовичем    



14. Про розгляд заяви про скасування рішення міської ради  від  25 лютого 2021 року № 

419-10-VIII «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Філіпчук Валентині Леонідівні» 

15. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гурі Сергію Володимировичу  

16. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Никоненко Світлані Леонідівні 

17. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Шрамко Ніні Романівні       

18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Костюк Аллі Володимирівні   

19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гоцу Руслану Валерійовичу  

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Реві Ользі Андріївні 

21. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Іваніцькому Івану Антоновичу    

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Каплі Наталії Андріївні   

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Сухомудренку Володимиру Олександровичу   

24. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Сергієнку Олександру Петровичу   

25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Каплі Володимиру Іллічу   

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Горяйновій Оксані Богданівні та громадянці 

Герасименко Ларисі Юріївні 

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Дорошенку Петру Миколайовичу  

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Соколову Андрію Васильовичу 

29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ткаченку Михайлу Вікторовичу   

30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ястребовій Ірині Олексіївні    

31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Людвіченку Олександру Миколайовичу   

32. Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Пугачовій Ірині Станіславівні 

33. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Драбинку Олегу Петровичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Яценко Анастасії Андріївні      

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Абдуллаєву Рамазану Сеітвелійовичу  

36. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту Землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Абдуллаєву Рамазану Сеітвелійовичу  

за адресою: вулиця Івана Нечуй-Левицького, село Глибочка, Білоцерківський район 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Слюсаренку Івану Петровичу      

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Субещанському Олександру 

Олексійовичу     



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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Микитюку Ігору Сергійовичу      

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Мар’яш Наталії Іванівні  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Зіолковській Галині Савеліївні  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Побережному Антону Сергійовичу    

43. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення  проект Землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Шиманському Андрію Олексійовичу   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Шиманській Катерині Степанівні  

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

відведення земельної ділянки  у власність громадянці Пушкаренко Вірі Валентинівні  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Петренко Юлії Павлівні  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Войналович Ларисі Вікторівні   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Демінській Любові Василівні  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Кандур  Ірині Володимирівні   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Тюхті Леонтію  Ананійовичу   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Базанович Світлані Василівні  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Гуріненку Андрію Івановичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Лолуа Інні Анатоліївні          

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Четвертнову Сергію Володимировичу          

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Четвертновій Світлані Вікторівні          

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Четвертновій Валентині Вікторівні        

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Шкотовій Людмилі Василівні          

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Журавлю Миколі Федоровичу       

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Мироняку Ігору Олеговичу              

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Волинцю Роману Вікторовичу             

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Яворській Валентині Миколаївні            

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Чернюку Миколі Кононовичу          

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Волинцю Руслану Вікторовичу         

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Яворській Валентині Миколаївні        

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Кісєльовій Тетяні Ігорівні     



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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Тараненко Ользі Ігорівні      

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Терещенко Ользі Василівні   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Маршалок Світлані Василівні       

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Ілемському Михайлу Павловичу       

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Петрашенко Вікторії Тарасівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Дяченко Людмилі  Володимирівні   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Дяченку Денису Ігоровичу  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Кучер Ірині Григорівні  

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Карйоновій Олені Володимирівні     

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Карйонову  Максиму Анатолійовичу      

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Літовій Вікторії Борисівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Артеменку Леоніду Миколайовичу   

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Філіпчук Валентині Леонідівні  

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

відведення земельної ділянки в оренду громадянці Скорбі Нелі Олександрівні  

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

відведення земельної ділянки в оренду громадянці Зіолковській Галині Савеліївні 

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

відведення земельної ділянки в оренду громадянці Куніцькій Олені Григорівні  

82. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ХЕРСОНІНДУСТРІАЛПАРК»  за адресою: бульвар Михайла 

Грушевського, 13, місто Біла Церква 

83. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ХЕРСОНІНДУСТРІАЛПАРК»   

84. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Перлівському Анатолію Миколайовичу   

85. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Семенюк Людмилі Миколаївні 

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

відведення земельної ділянки у власність фізичній особі – підприємцю  Зухар Ганні Іванівні    

87. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту Землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «АГРОРЕМТЕХНІКА»   

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

відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

фізичній особі – підприємцю  Іванову В’ячеславу Володимировичу   

89. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту Землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється у власність громадянці 

Лужанській Галині Володимирівні  



90. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Бурківському 

Івану Ігоровичу    

91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Чоп Ларисі 

Іванівні  

92. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Сломчинській 

Ларисі Іванівні     

93. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Сарнавській 

Альоні Анатоліївні  

94. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Ольшевській 

Ользі Анатоліївні   

95. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Томашуку 

Володимиру Анатолійович   

96. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності  у власність громадянці Гончаренко 

Наталії Михайлівні  

97. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Тіщенко Євгенії 

Валеріївні 

98. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Нехай Дмитру 

Олександровичу  

99. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Романчук Вікторії 

Михайлівні  

100. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Шкурко Лесі 

Олександрівні  

101. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Григору Дмитру 

Руслановичу  

102. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Чернецькій Олені 

Миколаївні   

103. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Коробенко Віті Миколаївні 

104. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Сидоренку Борису Віталійовичу  

105. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

та передачу земельних ділянок у власність громадянці Міхріній Тетяні Костянтинівні і 

громадянину Горчинському Анатолію Анатолійовичу    

106. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Дебольському 

Віталію Євгеновичу  

107. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Кравченку Максиму Віталійовичу      

108. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Кваші Володимиру Григоровичу за 

адресою: вулиця Польова, 4, село Глибочка, Білоцерківський район 



109. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки у власність громадянину Кореневському Михайлу 

Григоровичу за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район 

110. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки у власність громадянину Атаманенку Віталію Івановичу  за 

адресою: вулиця Лісова, село Городище, Білоцерківський район 

111. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки у власність  громадянину Кучеру Богдану Андрійовичу за 

адресою: вулиця Лісова, село Городище, Білоцерківський район 

112. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Комарніцькому Сергію Миколайовичу 

за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район 

113. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Плескуну Віктору Васильовичуза 

адресою: вулиця Лісова, село Городище, Білоцерківський район 

114. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Козлику Сергію Васильовичу за 

адресою: вулиця Лісова, село Городище, Білоцерківський район 

115. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Ващенку Максиму Леонідовичу за 

адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район 

116. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки у власність  громадянці Тищенко Юлії Анатоліївні за 

адресою: вулиця Яблунева, село Пилипча, Білоцерківський район 

117. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Лук’яненко Олександрі Олександрівні за 

адресою: вулиця Яблунева, село Пилипча, Білоцерківський район 

118. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Кривенькому Роману Володимировичу 

за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район 

119. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Тищенку Павлу Андрійовичуза 

адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район 

120. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Голохвастову Євгенію 

Володимировичу за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район 

121. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Олійник Юлії Володимирівні за адресою: 

вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район 

122. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Боярчуку Святославу Миколайовичу за 

адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район 

123. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки у власність громадянину Пруському Віталію Миколайовичу за 

адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район 

124. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність  громадянину Бухарашвіллі Володимиру 

Сергійовичу за адресою: вулиця Соборна, село Пилипча, Білоцерківський район 

125. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Савченко Людмили Федотівни    

126. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки у  власність громадянці Миколенко Катерині Олександрівні з 

цільовим призначенням 02.01. Для будівництва і  обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) 



127. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянці Миколенко Катерині Олександрівні з 

цільовим призначенням 01.03 Для ведення особистого селянського господарства 

128. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки у власність  громадянці Вербахівській Ользі Михайлівні за 

адресою: вулиця Левадна, село Сидори, Білоцерківський район 

129. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки у власність громадянину Білоброву Олександру 

Володимировичу за адресою: вулиця Молодіжна, 80, село Томилівка, Білоцерківський район 

130. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки у власність громадянину Білоброву Сергію Володимировичу за 

адресою: вулиця Молодіжна, 43, село Томилівка, Білоцерківський район 

131. Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Дубчаку 

Павлу Сергійовичу 

132. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянину Зайченку Едуарду Павловичу    

133. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу земельної ділянки у власність громадянину Міхедову Ігору 

Сергійовичу  

134. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки та передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність 

громадянці Лановенко Тамарі Володимирівні 

135. Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність Гаражному кооперативу 

«Чайка» площею 0,0296 га 

136. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність Гаражному кооперативу 

«Чайка» площею 0,0590 га 

137. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність Гаражному кооперативу 

«Чайка» площею 0,0631 га 

138. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність Гаражному кооперативу 

«Чайка» площею 0,1034 га 

139. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці Таубе Світлані 

Борисівні  

140. Про  розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельних  ділянок та передачу  земельних ділянок комунальної власності в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

141. Про розгляд заяви про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки та передачу земельної ділянки  комунальної власності у постійне 

користування Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 43» 

142. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

адресою: вулиця Павла Поповича,34 

143. Про надання дозволу на розроблення технічної документації  із землеустрою 

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

Терещенко Валентині Миколаївні  



144. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  

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

особі – підприємцю  Герману Ігору Івановичу   

145. Про надання дозволу на розроблення  технічної документації  із землеустрою  

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

Акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» за адресою: бульвар 

Михайла Грушевського, 40, місто Біла Церква 

146. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

Литвинській Галині Пилипівні 

147. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «ЯБЛУНЯ-ЮГ» 

148. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЮГ» 

149. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення технічної документації 

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

місцевості)  за адресою: вулиця Логінова, 10а, місто Біла Церква, Білоцерківський район  

150. 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 Шутенку Миколі Олександровичу  

151. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність   громадянину Здору Олександру Михайловичу  

152. 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 Курач Надії Петрівні    

153. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність   громадянину Панченку Василю Сергійовичу 

154. 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 Голику Володимиру Петровичу    

155. 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  Горковенко Тетяні 

Василівні, Даровській Катерині Михайлівні, Даровському Олександру Миколайовичу 

156. 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 Козачишиній Вероніці 

Василівні,  Козачишиній Тамілі Андріївні  

157. 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 Мось Ірині Василівні, 

Титаренко Наталії Василівні, Ігановій Катерині Іванівні  

158. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність  громадянці Ярмоленко Ользі Василівні     

159. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність  громадянці Гаврилюк Валентині Степанівні      



160. 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 Ковальчуку Роману Вікторовичу 

161. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність громадянці Клопенко Галині Федорівні за адресою: вулиця Кільцева, 17, село 

Скребиші, Білоцерківський район 

162. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність громадянину Дорошенку Петру Миколайовичу за адресою: вулиця Січнева, 51, 

село Глушки, Білоцерківський район 

163. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність  громадянину Прокопенку Вадиму Анатолійовичу   

164. Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам Сундєєвій Вірі  Андріївні та 

Горбенко Вікторії Олександрівні 

165. Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

земельної ділянки у власність   громадянину Кириленку Івану Павловичу   

166. Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

передачу земельної ділянки у власність громадянину Бондаренку Анатолію Георгійовичу    

167. Про розгляд заяви про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Глазковій Тетяні 

Миколаївні   

168. Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки за адресою: площа Соборна, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район 

169. Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

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

170. Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки за адресою: бульвар Олександрійський, 25, місто Біла 

Церква, Білоцерківський район  

171. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки за адресою: вулиця Героїв Крут,45а, місто Біла Церква, Білоцерківський 

район 

172. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки за адресою: проспект Князя Володимира,2, місто Біла Церква, 

Білоцерківський район  

173. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-підприємницькій 

фірмі «Біла Вежа»   

174. Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Зюкіній 

Галині Миколаївні та фізичній особі – підприємцю Паксютову Олександру Анатолійовичу 

175. Про поновлення договору оренди землі громадянці Степанюк Наталії 

Дмитрівні  

176. Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «МЕХАНІКА-2» 

177. Про поновлення договору оренди землі  Приватному підприємству «РОСЬ 

ТЕЛЕКОМ» 



178. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству «БЦ МЕХСЕРВІС»  

179. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному 

підприємству фірмі «ГРЕНАДА»  

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

– підприємцю Кондрацькій Ользі Миколаївні   

181. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній 

особі – підприємцю Бедяну Віталію Олексійовичу  

182. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній 

особі – підприємцю Бедяну Віталію Олексійовичу за адресою: вулиця Толстого, 40Б, місто 

Біла Церква 

183. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  громадянці 

Гончар Ользі Михайлівні    
184. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ЮСТ-КОС» 

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

обмеженою відповідальністю «Артеміда-4» 

186. Про передачу земельної ділянки комунальної власності  в оренду громадянці 

Зіолковській Галині Савеліївні  

187. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Гнатюк Любові Іванівні  

188. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній 

особі-підприємцю Мірошниченку Івану Юрійовичу  

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

- підприємцю Сєдих Олені Василівні    
190. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – 

підприємцю Єремяну Артуру Ікметовичу та фізичній особі – підприємцю Ващенку Юрію 

Івановичу  

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

громадянці Богатирьовій Ірині Григорівні  

192. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне 

користування РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ПАРАФІЇ ПОКРОВА БОЖОЇ МАТЕРІ  площею 0,5503 га 

193. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне 

користування РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ПАРАФІЇ ПОКРОВА БОЖОЇ МАТЕРІ  площею 0,0457 га 

194. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне 

користування РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ПАРАФІЇ ПОКРОВА БОЖОЇ МАТЕРІ  площею 0,0157 га 

195. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну часткову 

власність громадянину Радзевичу Валентину Георгійовичу 

196. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності у 

власність громадянину Личаку Андрію Миколайовичу  

197. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності у 

власність громадянину Стамбуляку Олександру Святославовичу  

198. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності  у 

власність громадянину Шимановському Денису Олександровичу  

199. Про розгляд заяви про  передачу земельної ділянки комунальної власності у 

власність громадянину Пахомову Артуру Сергійовичу   

200. Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності у 

спільну часткову власність громадянці Хасіній Ірині  

201. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Сахаровим Олександром Євгенійовичем  



202. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Коротинською Іриною Григорівною за адресою: вулиця  Леваневського, в районі житлового 

будинку №50-а 

203. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Коротинською Іриною Григорівною  

204. Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Бакою Людмилою Андріївною 

205. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Ковтуном Віталієм Михайловичем  

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

підприємцем Марченко Валентиною Іванівною    

207. Про розгляд заяви про встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Бугаєм Василем Івановичем  

208. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення технічної документації 

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

право сервітуту  Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕГИЧІВСЬКЕ», за адресою: 

вулиця Вернадського, в районі житлового будинку № 4 

209. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕГИЧІВСЬКЕ», за адресою: вулиця Некрасова, 

в районі житлового будинку № 115 

210. 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 Галянт Оксані Олексіївні  

211. 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 Шевченко Оксаною 

Олексіївною  

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Фірсової Юлії Валеріївни  

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Бедяна Віталія Олексійовича з 

кадастровим номером: 3210300000:06:035:0072 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Бедяна Віталія Олексійовича з 

кадастровим номером: 3210300000:06:035:0073. 

215. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

комунальної власності фізичній особі – підприємцю  Бедяну Віталію Олексійовичу    

216. 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. 

217. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земель фізичній особі – підприємцю Никоненку Сергію Івановичу 

218. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земель громадянці Тропотязі Зої Семенівні 

219. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель фізичній особі – підприємцю Шукшиній Ірині Юріївні   

220. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель фізичній особі – підприємцю Шукшиній Ірині Юріївні  за адресою: 

вулиця Івана Кожедуба, в районі житлового будинку № 155 



221. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земель фізичній особі – підприємцю Держевицькій Вікторії Миколаївні    

222. Про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Проніну Вадиму Анатолійовичу     

      Різне 

 2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


