
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 07 грудня 2021 р.                                                                                № 02-09-19 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової двадцять другої 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 двадцять другої сесії Білоцерківської 

міської ради VIII скликання 09 грудня 2021 року о 10.00 годині у великій залі міської ради  

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

1. Про внесення змін до цільової програми матеріально-технічного забезпечення комунальних 

некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 02 вересня 2021 року № 1278-16-VIII  

2. Про внесення змін до структури комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська 

централізована бібліотечна система імені Петра Красножона  

3. Про затвердження Програми заходів по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної  інфраструктури на території Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки  

4.  Про внесення змін до додатку 1 рішення Білоцерківської міської ради від 28 листопада 2019 року 

№ 4649-84-VII «Про затвердження складу постійно діючої комісії для розгляду питань щодо 

відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання), 

постачання гарячої води та Порядку відключення (відокремлення) споживачів від систем 

централізованого опалення та постачання гарячої води» шляхом викладення його в новій редакції 

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

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 69-05-VIIІ «Про 

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

6.  Про схвалення діючого Договору на постачання природного газу від 29 червня 2021 року № 1369-

НГТ-17 

7.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29 грудня 2020 року № 89-06-VIII “Про бюджет 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік»  

8.  Про внесення змін до Програми щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію 

та запобіганню поширення на території Білоцерківської міської територіальної громади гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2 на 2021 рік, 

затвердженого рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року за № 31-05-VIII  

9. Про передачу до складу об’єкта концесії майна, а саме закінчений будівництвом об’єкт 

«Будівництво мереж водопостачання та водовідведення по вул. Шевченка в м. Біла Церква, Київської 

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

2013 року  

10.  Про передачу до складу об’єкта концесії зовнішньої водопровідної мережі, що прокладена до 

нежитлової будівлі літ. «В» прим.2 по вул. Таращанська, 155а в місті Білій Церкві, Київської області 

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



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

комунальної власності за адресою: вулиця Сквирське шосе, 178  

12. Про внесення змін в рішення міської ради від 02 вересня 2021 року № 1322-16-VIIІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної 

ділянки комунальної власності в оренду Приватному акціонерному товариству «ДТЕК Київській 

Регіональні Електромережі» 

13. Про припинення  дії договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Воловенко Лідії 

Дмитрівні за адресою: вулиця Леваневського, 46-а, місто Біла Церква 

14. Про припинення  дії договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Березинець Людмилі 

Іванівні  

15. Про припинення  дії договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Воловенко Лідії 

Дмитрівні  

16. Про припинення  дії договору оренди землі фізичній особі – підприємцю  Секан Наталії 

Федорівні  

17. Про припинення дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту з фізичною 

особою – підприємцем  Дзюбенком Володимиром Михайловичем  

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

сервітуту з фізичною особою-підприємцем Мащенко Тамарою  Олександрівною 

19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянину Гнатенку Ігору Олександровичу  

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянину Іваніцькому Івану Антоновичу  

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянину Каруку Вадиму Михайловичу  

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці Соколовій Аллі Григорівні  

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці Князєвій Інні Олексіївні   

24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці Журжій Ользі Миколаївні  

25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянину Степаненку Володимиру Павловичу  

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці Колісник Марині Анатоліївні  

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці Масловій Наталії Василівні   

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянину Харитончуку Сергію Івановичу 

29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці Панченко Світлані Володимирівні  

30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянину Бондару Володимиру Миколайовичу 

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

земельної ділянки у власність громадянину Ліченку Руслану Костянтиновичу   

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

земельної ділянки у власність громадянину Завалецькому Богдану Валентиновичу  

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

земельної ділянки у власність громадянці Четверик Тетяні Володимирівні     

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

земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам Кучеренко Ганні Трохимівні, Кравченко 

Віті Аркадіївні, Кравченку Микиті Олександровичу   

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

земельної ділянки у власність громадянці Гаврилюк Ользі Миколаївні     

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

земельної ділянки у власність громадянину Крижанівському Руслану Олеговичу  

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

земельної ділянки у власність громадянці Яценко Юлії Олексіївні     



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

земельної ділянки в оренду громадянці Скринській Анні Анатолівні  

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

земельної ділянки у власність громадянину Заріцькому Віктору Михайловичу      

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

земельної ділянки у власність громадянці Молочиній Наталії Петрівні   

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

земельної ділянки у власність громадянину Поліщуку Ярославу Григоровичу  

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

земельної ділянки у власність громадянці Микитюк Софії Сергіївні   

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

земельної ділянки у власність громадянину Микитюку Ігору Сергійовичу  

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

земельної ділянки у власність громадянину Ярошенку Сергію Володимировичу  

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

земельної ділянки  у власність громадянці Борозенець Світлані Казимирівні     

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

земельної ділянки у власність громадянці Борозенець Наталії Олександрівні   

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

земельної ділянки у власність громадянину Клочку Петру Яковичу   

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

земельної ділянки у власність громадянину Ковалю Дмитру Володимировичу    

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

земельної ділянки у власність громадянці Коваль Наталії Олександрівні     

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

земельної ділянки у власність громадянину Каруку Вадиму Михайловичу   

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

земельної ділянки у власність громадянину Ярмолюку Володимиру Романовичу   

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

земельної ділянки у власність громадянці Фурдіяк Вікторії Олександрівні 

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

земельної ділянки у власність громадянці Котляровій Наталії Іванівні 

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

земельної ділянки у власність громадянці Косяк Наталії Вікторівні   

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

земельної ділянки у власність громадянину Котовському Тимуру Анатолійовичу    

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

земельної ділянки у власність громадянці Карнаух Оксані Олегівні    

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

земельної ділянки у власність громадянці Гарібян Тетяні Павлівні 

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

земельної ділянки у власність громадянці Доброхліб Світлані Миколаївні      

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

земельної ділянки у власність громадянці Левченко Катерині Сергіївні       

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

земельної ділянки у власність громадянину Бреусу Євгенію Васильовичу        

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

земельної ділянки у власність громадянину Бащенку Олександру Івановичу  

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

земельної ділянки у власність громадянину Поплавському Віталію Петровичу 

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

земельної ділянки у власність громадянину Акімову Руслану Івановичу  

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

земельної ділянки у власність громадянці Коліуш Аллі Вікторівні 

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

земельної ділянки у власність громадянину Гаркавому Сергію Івановичу   



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

земельної ділянки у власність громадянину Левченку Юрію Анатолійовичу  

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

земельної ділянки у власність громадянину Чернюку Миколі Кононовичу 

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

земельної ділянки у власність громадянину Непочесному Володимиру Георгійовичу  

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

земельної ділянки у власність громадянці Зайцевій Олені Євгеніївні   

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

земельної ділянки у власність громадянці Четвертновій Світлані Вікторівні  

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

земельної ділянки у власність громадянці Четвертновій Валентині Вікторівні  

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

земельної ділянки у власність громадянці Бреус Ользі Валентинівні  

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

земельної ділянки у власність громадянці Бреус Ангеліні Олегівні   

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

земельної ділянки у власність громадянці Савьоловій Галині Василівні  

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

земельної ділянки у власність громадянці Вороновій Людмилі Олексіївні  

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

земельної ділянки у власність громадянці Дмітрієвій Вірі Анатоліївні  

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

земельної ділянки у власність громадянці Лисенко Анні Андріївні   

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

земельної ділянки у власність громадянину Четвертнову Сергію Володимировичу    

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

земельної ділянки у власність громадянину Зайцеву Геннадію Вікторовичу     

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

земельної ділянки у власність громадянину Гапоненку Анатолію Петровичу      

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

земельної ділянки у власність громадянину Волинцю Роману Вікторовичу       

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

земельної ділянки у власність громадянину Волинцю Руслану Вікторовичу        

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

земельної ділянки у власність громадянину Чічуліну Євгену Євгеновичу  

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

земельної ділянки у власність громадянину Воронову Борису Васильовичу  

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

земельної ділянки у власність громадянину Гіді Миколі Дмитровичу   

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

земельної ділянки у власність громадянину Журавлю Миколі Федоровичу    

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

земельної ділянки у власність громадянину Мануйлову Івану Сергійовичу     

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

земельної ділянки у власність громадянину Поліщуку Ігору Васильовичу  

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

земельної ділянки у власність громадянину Нечипоруку Ігору Михайловичу      

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

земельної ділянки в постійне Користування Територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України в Київській області  

91. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустроющодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРЮГ» 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Сироті Ігору Васильовичу   

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Шаповаловій Ніні Феліксівні     



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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Курінному Олександру 

Григоровичу   

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Будовій Світлані Михайлівні 

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

земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Темниковій Оксані Валентинівні  

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

земельної ділянки у власність громадянці Теличук Лідії Петрівні 

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

земельної ділянки у власність громадянину Боярчуку Святославу Миколайовичу 

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

земельної ділянки у власність громадянці Степаненко Світлані Миколаївні  

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

земельної ділянки у власність громадянці Пількевич Наталії Олександрівні  

101.  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» 

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

земельної ділянки в оренду фізичній особі – підприємцю Зейналову Ільгаму Зейнал огли  

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

та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці Поліщук Ользі Іллівні  

104.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  за адресою: провулок Партизанський 

другий, 13а громадянину Короленку Юрію Васильовичу 

105.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Ярмолі Тетяні 

Володимирівні   

106.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  громадянці Литвинській Галині 

Пилипівні 

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

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

Гаврилюк Олені Миколаївні  

108.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність  громадянину 

Ковальчуку Роману Вікторовичу      

109.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність  громадянину 

Парінцеву Миколі Анатолійовичу 

110.  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          

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 громадянці Якименко Ларисі Василівні 3/4  частки земельної ділянки  

112.  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 Мушті Юлії Мусіївні та Мушті Миколі Олександровичу   

113.  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 Остоматію Анатолію Івановичу та Глазковій Аллі Іванівні 

114.  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 Яровій Наталії Миколаївні та Мушті Людмилі Миколаївні  

115.  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 Юхимчук Людмилі Іванівні  



116.  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 Поліщук Ніні Іванівні та Волинюку Олександру Вікторовичу  

117.  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 Киришуну Олександру Михайловичу та Киришун Тетяні 

Петрівні  

118.  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 Бондару Володимиру Миколайовичу 

119.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) та передачу земельної ділянки  у власність громадянці 

Служалій Людмилі Володимирівні  

120.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмову в передачі земельної ділянки комунальної 

власності в оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

121.  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  громадянці Невідомській Лесі Анатоліївні       

122.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки за адресою: вулиця Героїв Крут, 45 А з кадастровим номером: 

3210300000:07:010:0017 

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

Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» 

124.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Борзенко  Інні 

Володимирівні  

125.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Приватному акціонерному 

товариству «ХІМЧИСТКА», фізичній особі-підприємцю Ольховику Віталію Васильовичу,  фізичній 

особі-підприємцю Мартинюку Євгенію Вікторовичу  

126.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 3220489500:02:026:0607 

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

відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 3220489500:02:026:0608 

128.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРГУМА-2010» кадастровий номер: 3220489500:02:026:0606 

129.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Товариству з обмеженою 

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

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

особі-підприємцю Круглію Петру Івановичу  

131.  Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності у власність 

громадянам Каруку Віталію Вадимовичу та Осипчуку Олексію Борисовичу  

132.  Про розгляд заяви про передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне 

користування Об’єднанню співвласників  багатоквартирного будинку «АМАНД»  

133.  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 Тимошенко Жанною Валентинівною  

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

фізичній особі-підприємцю Красовській Тетяні Леонідівні  

135.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Поліщуком Андрієм 

Вікторовичем та фізичною особою – підприємцем Поліщук Мананою Жораївною  

136.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Черновою Оксаною 

Миколаївною  

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

Черніковим Ярославом В’ячеславовичем  

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

Ященко Жанною Олексіївною  



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

Піровою Валентиною Володимирівною   

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

Ільїною  Ларисою Вікторівною 

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

щодо інвентаризації  земель громадянину Синявському Сергію Григоровичу 

142.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності 

фізичній особі – підприємцю  Никончук Тетяні Іванівні  

143.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності 

фізичній особі – підприємцю  Корчєновій Ользі Миколаївні. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 


