
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 21 січня 2019 р.                                                                                № 2-09-02 

 

Про скликання пленарного засідання 

шістдесят п’ятої сесії Білоцерківської  

міської ради VII скликання 

 

 

Відповідно до ч. 8 ст. 59 та ч. 4, 5 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

Скликати пленарне засідання шістдесят п’ятої сесії Білоцерківської міської ради VII 

скликання 31 січня 2019 року о 10 год у великій залі міської ради                                                      

(вул. Ярослава Мудрого, 15) з порядком денним: 

 

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

Білоцерківською міською радою та виконавчим комітетом в 2018 році» 

2.  Про рекомендації для керівників підприємств, установ і організацій незалежно від 

форм власності щодо улаштування найпростіших укриттів 

3.  Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Білої 

Церкви від Агентства Міжнародного Розвитку Сполучених Штатів Америки та 

Research Triangle Institute майна 

4.  Про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради та КП БМР «Тролейбусне управління» на баланс департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради майна 

5.  Про внесення змін до плану діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого рішенням міської ради від 29 

листопада 2018 року № 3018-60-VІІ 

6.  Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської 

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

підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційної контори № 6 

транспортного засобу 

7.  Про безоплатну передачу на баланс Департаме/нту житлово - комунального 

господарства Білоцерківської міської ради закінчених будівництвом об'єктів 

8.  Про внесення змін до Програми розвитку комплексного благоустрою міста Біла 

Церква на 2017-2021 роки (зі змінами), затвердженої рішенням міської ради від 30 

листопада 2017 року № 1642-40-VІІ 

9.  Про внесення змін до Програми розробки містобудівної документації для 

використання територіальною громадою м. Біла Церква на період 2015-2019 рр. (зі 

змінами), затвердженої рішенням міської ради від 31 березня 2015 року №1444-73-VІ 
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 10.  Про затвердження детального плану території сектору № 29 міста Біла Церква, 

обмеженого р. Протока, вул. Рибною, вул. Героїв Крут, бул. Княгині Ольги, вул. 

Некрасова та вул. Леваневського 

11.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 29 вересня 2016 року 

№ 288-17-VIl «Про розробку Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території міста Біла Церква» 

12.  Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 23 лютого 2017 року № 501-

26-VII «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті Білій 

Церкві на 2017-2020 роки» 

13.  Про комісію з добору земельних ділянок комунальної власності, які або права на які 

можуть виставлятися на земельні торги окремими лотами 

14.  Про проведення інвентаризації земельної ділянки під центральним пляжем в м.Біла 

Церква 

15.  Про проведення інвентаризації земельних ділянок кварталу, обмеженого вулицями 

Леваневського, Митрофанова та житловим будинком №75 по вул.Леваневського в 

м.Білій Церкві 

16.  Про відсутність намірів щодо поновлення договору оренди землі від 26 квітня 2012 

року №56 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтернафта» 

17.  Про внесення змін в  пункт 2 рішення міської ради  від 25 жовтня 2018 року №2973-

59-VII «Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 

18.  Про внесення змін в  пункт 1  рішення міської ради  від 25 жовтня 2018 року №2918-

59-VII «Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Шевченко Катерині Іванівні» 

19.  Про внесення змін в пункт 1  рішення міської ради  від 29 березня  2018  року № 

2074-48-VII«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  комунальної власності в оренду громадянці Курочці 

Олені Генадіївні» 

20.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГОС-ЮГ» 

21.  Про поновлення договору оренди землі від 12 листопада 2013 року №92 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕР» 

22.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСТЕР» 

23.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ФАБРИКА» 

24.  Про поновлення договору оренди землі ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ФІРМІ 

«ГРЕНАДА» 

25.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Коробенку 

Сергію Васильовичу 

26.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Бессараб Тетяні 

Степанівні 
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 27.  Про поновлення договору оренди землі від 27 травня 2013 року №43фізичній особі-

підприємцю Горбику Геннадію Борисовичу, фізичній особі-підприємцю Горбику 

Сергію Геннадійовичу 

28.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Горбику 

Геннадію Борисовичу, фізичній особі-підприємцю Горбику Сергію Геннадійовичу 

29.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Григоренку 

Володимиру Дмитровичу 

30.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛТІУС» 

31.  Про поновлення договору оренди землі громадянину Плохотнюку Денису 

Андрійовичу 

32.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «НОКІМА» 

33.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 11 грудня 2012 року №104 

ПРИВАТНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ «НОКІМА» 

34.  Про розгляд заяви щодо припинення терміну дії договору оренди землі  фізичній 

особі – підприємцю Рейнту Олексію Анатолійовичу 

35.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі-підприємцю 

Семченко Надії Федорівні, фізичній особі-підприємцю Коваленко Валентині 

Климівні 

36.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Шацькій Людмилі Павлівні 

37.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Науменку Станіславу Григоровичу 

38.  Про припинення терміну дії договору оренди землі громадянці Жулідовій Тетяні 

Іванівні 

39.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Юрчишиною Мариною Вікторівною 

40.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Толстих Іриною Олександрівною 

41.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «НОКІМА» за адресою: бульвар Олександрійський, 82, 

приміщення 1 

42.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «НОКІМА» 

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

обмеженою відповідальністю «БЦ  Ріал Естейт» 

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

підприємцю Очеретяному Ігорю Петровичу 

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

підприємцю Семченко Надії Федорівні 

46.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Дуліну Михайлу Олександровичу 

47.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Пономаренку Андрію Анатолійовичу 
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 48.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності в оренду 

фізичній особі – підприємцю Коваленко Тамарі Петрівні 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності цільове призначення якої 

змінюється Приватному підприємству «МАРІЧКА» 

50.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину  Найвельту 

Едуарду Михайловичу 

51.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  Приватному акціонерному 

товариству «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  Публічному акціонерному 

товариству  «Городище-Пустоварівський цукровий завод» адресою: вулиця 

Привокзальна, 8г 

53.  Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду ГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ 

«КРИСТАЛ» 

54.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в  постійне користування ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОМУ 

КООПЕРАТИВУ «РАЙДУГА» 

55.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Юхно Тетяні Леонідівні 

56.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Косяк Тетяні Миколаївні 

57.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Клячковській Наталії Миколаївні 

58.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Боковецькій Галині Іванівні 

59.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустроющодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Куниці Світлані Казимирівні 

60.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бринюку Геннадію Володимировичу 

61.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гурі Сергію Володимировичу 

62.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Мовчану Олександру Юрійовичу 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бондарю Андрію Олександровичу 

64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гребеннікову Сергію Володимировичу 

65.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Литвину Сергію Івановичу 

66.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Довгому Олександру Петровичу 
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 67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Левченко Ользі Віталіївні 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Пономаренко Людмилі Миколаївні 

69.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Зайченку Едуарду Павловичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Зайченко Тетяні Петрівні 

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

відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянам Маренич 

Світлані Миколаївні, Парфенюку Андрію Миколайовичу, Парфенюк Надії Степанівні 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бондаренку Аркадію 

Анатолійовичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянину Голику Віталію 

Володимировичу 

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

відведення земельної ділянки у власність громадянці Головатій Ірині Андріївні 

75.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  Товариству з 

обмеженою відповідальністю науково-виробничому підприємству 

«БІЛОЦЕРКІВМАЗ» 

76.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне користування 

ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЦЕНТР 

1/11» 

77.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Козаченку Ігорю Петровичу 

78.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину Дідику 

Віктору Макаровичу 

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

поділу земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК» 

80.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРНАФТА» 

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

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «Партнер БЦ»за адресою: вулиця Івана 

Кожедуба, 242-В 
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 82.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «Партнер БЦ» 

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

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

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ФІРМІ «БРАМА-АБФ» 

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

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

особі-підприємцю Шевченко Тетяні Іванівні 

85.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із 

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

місцевості) Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОДПРОМ» 

86.  Про розгляд заяви щодо  надання дозволу на розроблення технічної документації із 

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

місцевості)громадянину Григору Віктору Аркадійовичу 

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

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

громадянам  Зініченку Олександру Тихоновичу, Зініченку Миколі Тихоновичу 

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

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

адресою: вулиця Андрея Шептицького, 11 

89.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Чуприні Інні 

Миколаївні 

90.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцюЧуприні Інні 

Миколаївні, фізичній особі – підприємцю Прокопішину Ігорю Борисовичу 

91.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Петрик 

Валентині Костянтинівні 

92.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Горобинській 

Ганні Василівні 

93.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю Крохмаленку  

Олександру Олександровичу 

94.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду Монтажно і пусконалагоджувальному 

кооперативу «РЕГУЛЯТОР» 
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 95.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду громадянам  Кириленку Михайлу 

Валентиновичу, Кириленко Вікторії Петрівні 

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 громадянці Яценко Людмилі Іванівні 

97.  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 Бровченко Ірині Іванівні 

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 громадянину Слободянику Олексію 

Володимировичу 

99.  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 Шевченку Олександру 

Віталійовичу 

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 громадянці Івановій Наталії Олександрівні 

101.  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 Грязновій 

Тетяні Петрівні, Кашперенко Валентині Анатоліївні, Кириленко Світлані Петрівні, 

Калініченку Юрію Петровичу 

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 сумісну власність громадянам Каплун 

Марині Олександрівні, Старинській Галині Петрівні 

103.  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 

Наконечному Володимиру Трохимовичу, Дубас Зої Трохимівні 

104.  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 Соломенко 

Ніні Іванівні, Трофімову Михайлу Григоровичу 

105.  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 

Перехрестенку Дмитру Михайловичу 37/100 частки земельної ділянки, 

Перехрестенко Тетяні Юріївні 21/100 частки земельної ділянки, Ковалю Юрію 

Петровичу 42/100 частки земельної ділянки 
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Міський голова                                                                                                          Г. Дикий 

 

106.  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 Єрмоловій 

Наталії Олегівні  63/100 частки земельної ділянки, Карпенко Тамарі Іванівні  37/100 

частки земельної ділянки 

107.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Стукановим Владиславом 

Борисовичем 

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

Іриною Вікторівною 

109.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем  

Злиденною Раїсою Анатоліївною 

110.  Про встановлення земельного сервітуту з АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ 

ЗАКРИТОГО ТИПУ«МОЛЕН» 

111.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Михайленко Тамарою Геннадіївною 

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

Русланом Миколайовичем 

113.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином Науменком Станіславом 

Григоровичем 

114.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Литвиненком Денисом Володимировичем 

115.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем  Озеровим 

Валентином Вікторовичем 

116.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем  

Макушиним Сергієм Валерійовичем 

117.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Макушиним Сергієм Валерійовичем за адресою: вулиця Ярослава Мудрого, 5/13 

приміщення 67 

118.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Красовською Світланою 

В’ячеславівною 

119.  Про розгляд заяви щодо  встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Погорілим Олександром Володимировичем 

120.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного  сервітуту з громадянином 

Грисьом Богданом Васильовичем 

121.  Про   розгляд заяви щодо надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної 

власності, яка знаходиться  в користуванні громадянина Гончарова Олександра 

Юрійовича 

122.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності  за адресою: вулиця Ярослава Мудрого, 65 

123.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності  за адресою: бульвар Олександрійський, 179 

Різне 


