
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 15 квітня 2019 р.                                                                                № 2-09-08 

 

Про скликання пленарного засідання 

сімдесятої 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»: 

1. Скликати пленарне засідання сімдесятої сесії Білоцерківської міської ради VII 

скликання 25 квітня 2019 року о 10 год у великій залі міської ради                                                      

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

 

1.  Про звіт міського голови про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого 

комітету за 2018 рік 

2.  Про перейменування комунального підприємства Редакція Білоцерківського 

міського радіомовлення та затвердження його Статуту шляхом викладення у новій 

редакції 

3.  Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» 

об’єктів 

4.  Про створення житлового фонду соціального призначення для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м. Біла Церква 

5.  Про розірвання договору купівлі продажу об’єкту незавершеного будівництва від 

05 вересня 2018 року та придбання у комунальну власність територіальної громади 

м. Біла Церква об’єкта нерухомого майна 

6.  Про затвердження Переліку об’єктів права комунальної власності, які можуть 

надаватися в концесію та передачу в концесію цілісного майнового комплексу 

комунального закладу Білоцерківської міської ради дитячого закладу оздоровлення 

та відпочинку «Лісова казка» 

7.  Про підсумки фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств 

Білоцерківської міської ради за 2018 рік 

8.  Про безоплатну передачу з балансу Білоцерківського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді на баланс центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Злагода» та комунального закладу Білоцерківської міської ради 

клубу за місцем проживання «Прометей» майна 

9.  Про передачу до складу об’єкта концесії майна та укладення додаткової угоди до 

концесійного договору від 25 березня 2013 року 

10.  Про внесення змін до рішення від 27 грудня 2018 р. № 3210-63-VІІ «Про 

використання орендної плати та плати за суборенду об’єктів міської комунальної 
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 власності» 

11.  Про затвердження Положення про управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради шляхом викладення його в новій редакції 

12.  Про внесення змін до плану зонування частини території міста Біла Церква по бул. 

Олександрійський (колишній бул. 50-річчя Перемоги) в межах кварталу, 

обмеженого вул. Водопійною, бул. Олександрійським (колишній бул. 50-річчя 

Перемоги), вул. Героїв Небесної Сотні (колишня вул. Гординського) та р. Рось, 

затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016 року № 

419-22-УІІ, шляхом затвердження «Плану зонування частини території міста Біла 

Церква по бул. Олександрійський (колишній бул. 50-річчя Перемоги) в межах 

кварталу, обмеженого вул. Водопійною, бул. Олександрійським (колишній бул. 50-

річчя Перемоги), вул. Героїв Небесної Сотні (колишня вул. Гординського) та р. 

Рось (в новій редакції)» 

13.  Про надання згоди на прийняття з державної власності у комунальну  власність  

територіальної громади м. Біла Церква Київської області в особі Білоцерківської 

міської ради земельної  ділянки  з кадастровим номером:3210300000:03:024:0005 

14.  Про внесення змін в підпункт 1.5 пункту 1  рішення Білоцерківської міської ради  

від 08 вересня 2016 року №253-15-VI I «Про передачу земельних ділянок в оренду» 

15.  Про внесення змін в графу 3 пункту 11 додатку 2  рішення міської ради  від 03 

листопада 2016 року №403-18-VI I «Про оформлення правовстановлюючих 

документів на земельні ділянки громадянам» 

16.  Про внесення змін в пункт 1  рішення міської ради  від 31 жовтня 2017  року № 

1555-38-VII«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  у власність громадянці Черих Олені Василівні» 

17.  Про розгляд заяви щодо припинення права постійного користування земельною 

ділянкою Товариству з обмеженою  відповідальністю «Зелений світ» 

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

Кулеші Максиму Олексійовичу 

19.  Про розгляд заяви щодо припинення терміну дії договору оренди землі  

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ«МЕДЕЯ» 

20.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ПРИВАТНОМУ 

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ«УКРКОТЛОПРОМ» 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНІЙ ФІРМІ 

«МОНОЛІТБУД» 

22.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину 

Гудзяку Андрію Івановичу 

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

підприємцю Кулеші Максиму Олексійовичу, фізичній особі – підприємцю Кулеші 

Сергію Олексійовичу 

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

підприємцю Хіврич Олені Володимирівні 

25.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Цимбалюк Юлії Валентинівні 

26.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі фізичній особі – 
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 підприємцю Гамовій-Постернак Льолі Михайлівні 

27.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі фізичній – особі 

підприємцю Кизим Ользі Валеріївні 

28.  Про поновлення договору оренди землі Приватному малому підприємству «Екран» 

29.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПОЛІСТАР» 

30.  Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству «Діді» 

31.  Про поновлення договору оренди землі Приватному підприємству «Всесвіт» 

32.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ТРАНСФЕР» 

33.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Маханову 

Олексію Максимовичу 

34.  Про поновлення договору оренди землі від 05 лютого 2014 року №11 фізичній – 

особі підприємцю Кизим Ользі Валеріївні 

35.  Про поновлення договору оренди землі фізичній – особі підприємцю Миколаєнку 

Олександру Івановичу 

36.  Про поновлення договору оренди землі громадянці Акінфеєвій Наталії Василівні 

37.  Про поновлення договору оренди землі громадянці Шошиній Олені Олександрівні 

38.  Про поновлення договору оренди землі громадянці Паскаловій Світлані Анатоліївні 

39.  Про поновлення договору оренди землі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОМБУД» з правом передачі земельної ділянки в 

суборенду 

40.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

фізичній особі – підприємцю Леоновій Наталії Тимофіївні 

41.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  Приватному акціонерному 

товариству «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

42.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  Публічному акціонерному 

товариству  «Городище-Пустоварівський цукровий завод» 

43.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  Публічному акціонерному 

товариству  «Городище-Пустоварівський цукровий завод» за адресою: вулиця 

Привокзальна, 9а 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі 

– підприємцю Мироненко Марії Микитівні 

45.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянам  Маренич Світлані 

Миколаївні,  Парфенюку Андрію Миколайовичу, Парфенюк Надії Степанівні 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду  громадянці 

Пугачовій Жанеті Олександрівні 

47.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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 земельної ділянки у власність громадянці Фещенко Юлії Дмитрівні 

48.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Горобінській Галині Іванівні 

49.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Горобінському Миколі Івановичу 

50.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кузю Олегу Вікторовичу 

51.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Мельніченко Людмилі Андріївні 

52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Никорич Ользі Олегівні 

53.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Полякову Володимиру Сергійовичу 

54.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гурцкаія Джоні Анзоровичу 

55.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кравченко Галині Володимирівні 

56.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Вдовиченку Мирославу Васильовичу 

57.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Оніщуку Євгенію Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Голик Юлії Леонідівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у  власність громадянину Нагорному 

Олександру Петровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Кучер Наталії 

Тимофіївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у  власність громадянці Єрофеєнковій Наталії 

Володимирівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у  власність громадянину Дідику Олександру 

Миколайовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Куценко Олені Павлівні 

64.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянам Кушніру 

Вадиму Борисовичу, Діденку Олегу Миколайовичу, Яринку Валерію 

Миколайовичу 

65.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення  якої змінюється ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛИКИЙ ТРИКУТНИК» 

66.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення  
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 земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення якої  змінюється 

громадянину Морозу Віталію Валерійовичу 

67.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність ГАРАЖНОМУ 

КООПЕРАТИВУ «НОВОСЕЛЕЦЬ» 

68.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Дем’яненку Павлу Борисовичу 

69.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину  

Росколодьку Ростиславу Васильовичу 

70.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Омельченко Світлані Олександрівні 

71.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Шестопалу Вадиму Олександровичу 

72.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МІСЬКИЙ ЦЕНТР  

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2» 

73.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації   із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ  З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МПП ЕКІПАЖ» 

74.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МПП ЕКІПАЖ» за адресою: вулиця Толстого, 40б 

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

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

КИЇВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПРОТИПОЖЕЖНИХ РОБІТ 

ДОБРОВІЛЬНОГО  ПОЖЕЖНОГО ТОВАРИСТВА УКРАЇНИ 

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

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

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МАГУСТ»  

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

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

ПРИВАТНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ «РІКСА» 

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

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

фізичній особі-підприємцю  Горобинській Людмилі Сергіївні 

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

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

місцевості) фізичній  особі-підприємцю Гулому Роману Васильовичу 

80.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із 
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 землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) фізичній особі-підприємцю Бабенко Валентині Миколаївні 

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

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

громадянину Розпутньому Сергію Олеговичу 

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

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту громадянину Морозу Віталію Валерійовичу 

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

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

громадянину Карпенку Сергію Васильовичу 

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

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

громадянці Свистун Ользі Іванівні 

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

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

місцевості)  громадянці Пономаренко Людмилі Миколаївні 

86.  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 

«ЯРОСЛАВ СІТІ» 

87.  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 «АК-ГАЗПРОГРЕС» 

88.  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 Рзаєву Садай 

Шахвалад-огли 

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 Кузнєцовій 

Валентині Дмитрівні 

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-підприємцю Капінусу 

Віктору Григоровичу 

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 Капінусу 

Віктору Григоровичу за адресою: бульвар Олександрійський, 84 приміщення №51 

92.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) громадянам  Ярмолі 

Антоніні Василівні, Ярмолі Миколі Петровичу 

93.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
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 (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної 

ділянки комунальної власності у  спільну сумісну власність громадянам Ткач Олесі 

Анатоліївні, Черненко Наталії Анатоліївні, Харченку Андрію Миколайовичу, 

Котковець Руслані Олександрівні 

94.  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 

Добровольській Юлії Олександрівні, Добровольському Василю  Олександровичу, 

Щиголь Наталії Павлівні 

95.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у  спільну сумісну власність громадянам Віричу 

Сергію Анатолійовичу, Віричу Артему  Сергійовичу, Дем’янчук Віліні Вікторівні 

96.  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 Бойко 

Ользі Максимівні, Поліщук Любові Михайлівні 

97.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у  спільну сумісну власність громадянам 

Громадській Зої Іванівні, Крижешевській Лесі Юріївні, Однорог Ірині Михайлівні, 

Скороходу Володимиру Валентиновичу 

98.  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 Тіщенко 

Ларисі Іванівні, Кліщар Тетяні Іванівні 

99.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у  спільну сумісну власність громадянам Гаврилюку 

Миколі Васильовичу, Гаврилюк Ользі Миколаївні, Пташинському Олегу 

Йосиповичу,Пташинському Денису Олеговичу, Малині Віталію  Васильовичу, 

Марчевській Ользі Валеріївні 

100.  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 Класену 

Івану Івановичу  1/3 частки земельної ділянки,  Класену Івану Івановичу  1/3 частки 

земельної ділянки,  Класен Світлані Жораївні  1/3 частки земельної ділянки 

101.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянці Потаповій Валентині 

Вікторівні 

102.  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 Лиховид Марії Федорівні 

103.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
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2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                                          Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянці Коваленко Ірині 

Володимирівні 

104.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянину Янковському Володимиру 

Івановичу 

105.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність громадянці Титаренко Ірині Миколаївні 

106.  Про встановлення земельного сервітуту з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Комфорт» 

107.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянином  Марценюком Андрієм 

Петровичем 

108.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Стельмахом Сергієм Петровичем 

109.  Про встановлення земельного сервітуту з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»» 

110.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Преображенською-Ронікер Аллою Володимирівною 

111.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Маслянко 

Аллою Георгіївною 

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

Галиною Валеріївною 

113.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного  сервітуту з фізичною особою – 

підприємцем  Белінським Олексієм Олександровичем 

114.  Про встановлення земельних сервітутів  з фізичною особою-підприємцем  

Камінним Петром Петровичем 

115.  Про встановлення земельних сервітутів з фізичною особою-підприємцем  Никончук 

Тетяною Іванівною 

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

знаходиться в користуванні  фізичної особи-підприємця Горбенка Олександра 

Володимировича 

Різне 


