
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 18 березня 2019 р.                                                                                № 2-09-06 

 

Про скликання пленарного засідання 

шістдесят восьмої 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 восьмої сесії Білоцерківської міської ради 

VII скликання 28 березня 2019 року о 10 год у великій залі міської ради                                                      

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

 

1.  Про інформацію начальника Білоцерківського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Київській області про стан правопорядку, заходи, 

які вживалися щодо попередження правопорушень 

2.  Про інформацію керівника Білоцерківської місцевої прокуратури про результати 

діяльності в місті 

3.  Про звіт постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 

середовища та благоустрою за 2018 рік 

4.  Про звіт постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мови, прав 

національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, 

молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та 

дитинства за 2018 рік 

5.  Про звіт постійної комісії з питань житлової політики, комунального господарства, 

транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження 

за 2018 рік 

6.  Про звіт постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, 

послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації 

за 2018 рік 

7.  Про звіт постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби 

зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській 

діяльності, етики та регламенту за 2018 рік 

8.  Про звіт постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів за 2018 рік 

9.  Про перейменування комунального підприємства Редакція Білоцерківського 

міського радіомовлення та затвердження його Статуту шляхом викладення у новій 

редакції 

10.  Про погодження створення будинку для людей похилого віку 
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 11.  Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м. Біла 

Церква в новій редакції 

12.  Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених в 

міському бюджеті відповідно до заходів Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва та інвестиційної діяльності в місті Біла Церква на часткове 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і 

середнього підприємництва 

13.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21 червня 2018 року № 2410-53-VII 

«Про встановлення ставок єдиного податку, транспортного податку та 

туристичного збору в м. Білій Церкві на 2019 рік» в частині туристичного збору 

14.  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 

15.  Про скасування деяких рішень Білоцерківської міської ради 

16.  Про затвердження Програми співфінансування робіт з капітального ремонту 

багатоквартирних житлових будинків м. Біла Церква на 2019-2024 роки 

17.  Про погодження інвестиційної програми товариства з обмеженою відповідальністю 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2019 рік 

18.  Про надання в користування нежитлових приміщень на 2019 рік 

19.  Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності до приватизації шляхом 

продажу на аукціоні 

20.  Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Кінотеатр ім. О.Довженка» на баланс відділу культури і туризму 

Білоцерківської міської ради майна 

21.  Про безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади міста 

Білої Церкви до державної власності Міністерства оборони України майна 

22.  Про затвердження Плану зонування території міста Біла Церква 

23.  Про розроблення детального плану території сектору № 45, обмеженого Проектною 

вулицею та р. Рось орієнтовною площею 31.45 га 

24.  Про розроблення детального плану території сектору № 48, обмеженого 

Проектними вулицями, вул. Заярська та р. Рось орієнтовною площею 19.76 га 

25.  Про внесення змін в  підпункт 8.3. пункт 8  рішення міської ради  від 26 травня 

2015 року №1463-75-VI «Про оформлення правовстановлюючих документів на 

земельні ділянки громадянам» 

26.  Про внесення змін в підпункт 1.3.  пункту 1 рішення міської ради   від 18 лютого 

2009 року  №960-43-V «Про передачу земельних ділянок в оренду» зі змінами 

27.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою приватному 

підприємцю  Родіну Сергію Олексійовичу 

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

Дуліну Михайлу Олександровичу 

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

Коменотрусу Василю Борисовичу 

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

Тихонюку Едуарду Леонідовичу 

31.  Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 
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 Тихонюку Едуарду Леонідовичу за адресою: провулок Будівельників, 1 

32.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «Р.СТАЙЛ» 

33.  Про розгляд заяви щодо припинення терміну дії договору про встановлення 

особистого строкового сервітуту з фізичною особою – підприємцем Поліщуком 

Олександром Петровичем 

34.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Шошиною Людмилою Олексіївною 

35.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДЕЯ-ІНТЕР» 

36.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Тихонюк Вікторії Едуардівні за адресою: провулок Будівельників, 1з правом 

передачі земельної ділянки в суборенду 

37.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Тихонюк Вікторії Едуардівні з правом передачі земельної ділянки в суборенду 

38.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянам 

Кушнір Наталії Борисівні,  Діденку Олегу Миколайовичу, Яринку Валерію 

Миколайовичу 

39.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАН В» 

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

фізичній особі – підприємцю Басараб Тетяні Василівні 

41.  Про поновлення договору оренди землі СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КАМЕНОТЕС» 

42.  Про поновлення договору оренди землі фізичній – особі підприємцю Кулеші 

Максиму Олексійовичу 

43.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Рентойл» 

44.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі від 22 квітня 2014 року 

№76 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 

45.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі від 22 квітня 2014 року 

№75 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 

46.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі від 22 квітня 2014 року 

№74 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 

47.  Про  надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності цільове призначення якої змінюється 

Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання 

ритуальних послуг» 

48.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» за 

адресою: вулиця Росьова, 7 
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 49.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГНУС ЛІМІТЕД» 

50.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду   фізичній особі-підприємцю 

Сваричу Андрію Валерійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  комунальної власності в оренду,  орієнтовною 

площею  0,7915 га Приватному акціонерному товариству «АМВ» 

52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Шевченку Анатолію Федоровичу 

53.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Каспровій Любові Джорджівні 

54.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Строкоус Ганні Петрівні 

55.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  громадянину Строкоусу Анатолію Яковичу 

56.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Строкоус Катерині Олександрівні 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Чуприні Тарасу 

Дмитровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину  Чугунову Руслану 

Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Гаві Павлу 

Миколайовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Міхненку Сергію 

Олексійовичу за адресою: вулиця Академіка Кримського, навпроти житлового 

будинку №10 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Міхненку Сергію 

Олексійовичу за адресою: вулиця Академіка Кримського, навпроти житлового 

будинку №6 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Міхненку Сергію 

Олексійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Міхненку Сергію 

Олексійовичу за адресою: біля гаражно-будівельного кооперативу «Піщана-2»,  

поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 3220489500:01:023:0296 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Лукашенку Віталію 
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 Миколайовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Могилку Івану 

Петровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Безкошевському 

Віктору Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Бжистовській  Надії 

Григорівні 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянці Кареті Ганні 

Миколаївні 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянці Петрущак Людмилі 

Іванівні 

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

щодо відведення земельної  ділянки  у власність громадянину Кудревичу Сергію 

Михайловичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Костюку Владиславу 

Валерійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Костюку Євгенію 

Валерійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Райському Андрію 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Бражевському Олегу 

Сергійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Забігайло Олені 

Валеріївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Панченку Олександру 

Васильовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Панченку Сергію 

Віталійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Довгополому Сергію 

Івановичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Ященку Олександру 



 6 

 Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Яковенку Роману 

Сергійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Даниленку Сергію 

Сергійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Лиховому Сергію 

Вікторовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Ткаченку Руслану 

Миколайовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Похильку Антону 

Петровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Петрову Вадиму 

Михайловичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Пеганову Максиму 

Миколайовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Ольоленку Максиму 

Олексійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Палагуті Ганні 

Миколаївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Веремієнку Андрію 

Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Гладкому Олександру 

Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Горлу Ярославу 

Леонідовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Старостенку Денису 

Сергійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Гонті Анатолію 

Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Волошину Олександру 
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 Юрійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Дідику Роману 

Дмитровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Залітоку Андрію 

Валентиновичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Колісніченку Миколі 

Олеговичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Дячуку Петру 

Віталійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Чабенку Євгенію 

Віталійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Диченку Дмитру 

Григоровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Мудрику Олександру 

Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Зіньківському Денису 

Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Павлівському Дмитру 

Вікторовичу 

104.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у спільну сумісну власність 

громадянам Бакай Олені Юріївні, Мельнику Андрію Юрійовичу 

105.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Панченку Степану Степановичу 

106.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРНАФТА» 

107.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки громадянину Прокопенку Володимиру Васильовичу 

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

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ІСТЕЙТ» 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на 

місцевості)фізичній особі – підприємцю Похильку Олександру 
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 Вікторовичу,фізичній особі – підприємцю   Бількевич Ніні Петрівні 

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

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

громадянам Князюку Денису Леонідовичу, Дегтяру Віталію Йосиповичу 

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

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

власність громадянці  Єфановій Оксані Сергіївні 

112.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЛЕН БЦ» 

113.  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 Семикозу 

Миколі Анатолійовичу та фізичній особі-підприємцю Швидуну Ігорю 

Миколайовичу 

114.  Про розгляд заяви щодо  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 Степенку Павлу Геннадійовичу 

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 Ткаченко Людмилі 

Михайлівні 

116.  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 Тарасенку Миколі 

Миколайовичу 

117.  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 Брижук Любові Юріївні 

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 громадянці Герасименко Лесі Василівні 

119.  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 Різник Олені Анатоліївні 

120.  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 Рябоконь Марії Михайлівні 

121.  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 Прісняк Людмилі Павлівні 

122.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 
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 ділянки комунальної власності у  спільну сумісну власність громадянам Тридубу 

Сергію Володимировичу,Тридубу Артему Сергійовичу, Тридуб Ларисі Іванівні 

123.  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 Семиряд 

Ірині Олексіївні, Семиряду Андрію Ігоровичу 

124.  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 Марчуку 

Сергію Анатолійовичу, Тищенку Олексію Анатолійовичу 

125.  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 Маєвській 

Ірині Володимирівні, Тарасенко Тетяні Андріївні 

126.  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 громадянину Середі 

Владиславу Миколайовичу 13/25 частки земельної ділянки 

127.  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 Гарагезовій 

Валентині Миколаївні 3/5 частки земельної ділянки 

128.  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 Романовій 

Раїсі Олександрівні  55/ 100  частки земельної ділянки Романовій Жанні Георгіївні 

45/100  частки земельної ділянки 

129.  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 

Михайленко Ользі Володимирівні 4/ 5 частки земельної ділянки Вознесенській 

Катерині Франківні  1/5  частки земельної ділянки 

130.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Дуліним  

Михайлом Олександровичем 

131.  Про встановлення земельних сервітутів з фізичною особою-підприємцем 

Сумовською Владиславою Валеріївною 

132.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Єдіною Наталією 

Олександрівною 

133.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Піровою 

Валентиною Володимирівною 

134.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Піровою 

Валентиною  Володимирівною за адресою: вулиця Гайок, в районі будинку №181 

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

Олександром Анатолійовичем 

136.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Катричем 
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 Денисом Петровичем 

137.  Про встановлення земельного сервітуту з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЕЛІКОН» 

138.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем  

Дегтяренком Олександром Васильовичем 

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

Олегом Григоровичем 

140.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Донченко Інною Анатоліївною 

141.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Фащіліною Людмилою Олександрівною 

142.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Дьоміною Клавдією Миколаївною 

143.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  Рожок 

Тетяною Валеріївною 

144.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Камінним 

Петром Петровичем 

145.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Камінним 

Петром Петровичем за адресою: вулиця Шевченка, в районі житлового будинку 

№120 

146.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Камінним 

Петром Петровичем за адресою: вулиця Томилівська, в районі житлового будинку 

№50/3 

147.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Никончук 

Тетяною Іванівноюза адресою: вулиця Олеся Гончара, в районі житлового будинку 

№18 

148.  Про розгляд заяви щодо  встановлення земельного сервітуту з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Партнер-ПН» 

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

підприємцем Камінним Петром Петровичем за адресою: вулиця Гетьмана 

Сагайдачного,  в районі житлового будинку №58 

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

підприємцем Камінним Петром Петровичем за адресою: вулиця Водопійна, в 

районі житлового будинку №25 

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

підприємцем Камінним Петром Петровичем за адресою: вулиця Шевченка, в районі 

житлового будинку №97 

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

підприємцем Камінним Петром Петровичем за адресою: вулиця Східна, в районі 

житлового будинку №30 

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

знаходиться в користуванні Приватного підприємства «ЛПГ-ОЙЛ» 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Паюнова Павла 

Олександровича 
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Міський голова                                                                                                          Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи-підприємця Нерух Людмили 

Олександрівни 

Різне 


