
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 20 травня 2019 р.                                                                                № 2-09-09 

 

Про скликання пленарного засідання 

сімдесят першої 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 сімдесят першої сесії Білоцерківської міської 

ради VII скликання 30 травня 2019 року о 10 год у великій залі міської ради                                                      

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

 

1.  Про внесення змін до Міської комплексної програми підтримки ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки 

2.  Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та соціального захисту 

населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки 

3.  Про виплату одноразової грошової допомоги з нагоди Дня захисника України 

4.  Про звіти командирів громадських формувань, які зареєстровані та функціонують 

на території м. Біла Церква 

5.  Про безоплатну передачу з балансу комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» на баланс комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1» та комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська 

лікарня №2» майна 

6.  Про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради житлово-експлуатаційної контори № 1 на баланс комунальної 

установи Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних 

послуг» нерухомого майна 

7.  Про безоплатну передачу з балансу управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради на баланс комунального закладу Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх» майна 

8.  Про безоплатну передачу з комунальної власності територіальної громади міста 

Білої Церкви до державної власності Міністерства оборони України майна 

9.  Про розгляд звернення гр. Чернової Ірини Анатоліївни 

10.  Про розроблення детального плану території частини сектору № 79 міста Біла 

Церква, обмеженого вулицею Толстого, провулком Толстого та вулицею Сквирське 

шосе орієнтовною площею 6,0 га 
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 11.  Про визначення переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

комунальної власності, права оренди на які виставляються на земельні торги у 

формі аукціону шляхом продажу окремими лотами 

12.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в  рішення міської ради  від 31 січня 2019 

року №3411-65-VII «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» 

13.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в  пункт 1 рішення міської ради   від 27 

грудня 2018 року №3251-63-VII «Про поновлення договору оренди землі 

ГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ «ФАСТІВСЬКИЙ» 

14.  Про поновлення договору оренди землі Приватному малому підприємству 

«Автокомфорт» 

15.  Про поновлення договору оренди землі ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА» 

16.  Про поновлення договору оренди землі ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ТРІАДА» 

17.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Науково-технічне підприємство «Укрпромекспорт» 

18.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«АСТРА» 

19.  Про поновлення договору оренди землі фізичній – особі підприємцю Білецькому 

Сергію Івановичу 

20.  Про поновлення договору оренди землі Фізичній особі-підприємцю  Янчевській 

Ірині Віталіївні 

21.  Про поновлення договору оренди землі фізичній – особі підприємцю Старущенку 

Олександру Олександровичу 

22.  Про поновлення договору оренди землі 29 січня 2014 року №9 фізичній – особі 

підприємцю Старущенку Олександру Олександровичу 

23.  Про поновлення договору оренди землі 29 січня 2014 року №7 фізичній – особі 

підприємцю Старущенку Олександру Олександровичу 

24.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Ямбуренку 

Миколі Михайловичу 

25.  Про поновлення договору оренди землі від 26 червня 2014 року №90фізичній особі 

– підприємцю Ямбуренку Миколі Михайловичу 

26.  Про поновлення договору оренди землі від 26 червня 2014 року №91фізичній особі 

– підприємцю Ямбуренку Миколі Михайловичу 

27.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Колесніковій 

Олені Василівні 

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

підприємцю Яременку Богдану Вікторовичу 

29.  Про поновлення договору оренди землі громадянину Павловському Владиславу 

Андрійовичу 

30.  Про припинення права постійного користування земельними ділянками відділу 

Білоцерківської  міської ради з питань фізичної культури та спорту 
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 31.  Про припинення права постійного користування земельними ділянками відділу 

фізичної культури та спорту Білоцерківської міської ради 

32.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою ЖИТЛОВО-

БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ДОМОБУДІВНИК -2» 

33.  Про передачу земельних ділянок комунальної власності в постійне користування 

КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 

34.  Про передачу земельних ділянок комунальної власності в постійне користування 

КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНА НЕРУХОМІСТЬ» 

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНСТИТУТУ 

«БІЛОЦЕРКІВЦИВІЛЬПРОЕКТ» 

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

фізичній особі-підприємцю Коваленко Тамарі Петрівні 

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

фізичній особі-підприємцю Федіну Ярославу Вячеславовичу 

39.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності у 

власність громадянину Ткачу Сергію Ігоревичу 

40.  Про розгляд заяви щодо передачі земельної ділянки комунальної власності у 

власність громадянину Яровому Олександру Андрійовичу 

41.  Про припинення терміну дії договору оренди землі 10 червня 2015 року №69 та 

терміну дії договору оренди землі 01 лютого 2017 року №04 фізичній особі – 

підприємцю  Корбуту Віталію Казіміровичу 

42.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Комфорт» 

43.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянці Лепетинській Діані Юріївні 

44.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  Приватному акціонерному 

товариству «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

45.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  Приватному акціонерному 

товариству «АМВ» за адресою: провулок Будівельників, 1 

46.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  Приватному акціонерному 

товариству «АМВ» 

47.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі – підприємцю 

Чумаку Максиму Геннадійовичу 
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 48.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній  особі – підприємцю 

Денисенку Ігорю Олександровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Самусенку Андрію 

Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину 

Іщенку Сергію Валерійовичу 

51.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  громадянину Забашті Євгену Васильовичу 

52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Ніколаєнку Сергію Гавриловичу 

53.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Голику Віталію Володимировичу 

54.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Штиці Максиму Олександровичу 

55.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Паламарчуку Володимиру Вікторовичу 

56.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Русулу Юрію Валерійовичу 

57.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Слісаренко Валентині Василівні 

58.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Павленку Володимиру 

Володимировичу 

59.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Болбочану Анатолію Дмитровичу 

60.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Плохотнюку Денису Андрійовичу 

61.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Іщенку Сергію Валерійовичу 

62.  Про  надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється 

громадянам Шеремету Павлу Вікторовичу, Шеремету Олександру Вікторовичу, 

Шеремет Людмилі Олексіївні, Шеремету Віктору Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Гриненко Людмилі 

Федорівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Корабльовій Аллі 

Андріївні 

65.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Корабльовій Аллі Андріївні 
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 66.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Огородніку Андрію 

Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Коханевичу Михайлу 

Євстафійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Линник Людмилі 

Миколаївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Киришуну Сергію 

Володимировичу 

70.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  Товариству з 

обмеженою відповідальністю науково-виробничому підприємству  

«БІЛОЦЕРКІВМАЗ» 

71.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«КИЇВОБЛГАЗ» 

72.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці  

Акименко Ніні Вікторівні 

73.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Пількевич Галині Іванівні 

74.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Ярушевській Ніні Микитівні 

75.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Никоненку Олександру Івановичу 

76.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки фізичній особі – підприємцю Кизим Ользі 

Валеріївні 

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

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

місцевості) гаражно-будівельному кооперативу «ОКА-3» 

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

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

громадянину Карпенку Сергію Васильовичу 

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

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

громадянці  Троцькій Олені Іванівні 
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 80.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  щодо 

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

громадянину Довгоп’яту Віктору Івановичу 

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

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

місцевості) громадянину Шалю Віталію Степановичу 

82.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності в постійне користування Об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «ДОМОБУДІВНИК-2» 

83.  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 акціонерному товариству 

«Фора Рітейл» 

84.  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 Бейліс Олені 

Миколаївні 

85.  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  Шевченко 

Олені Василівні 

86.  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 Грибу 

Сергію Олексійовичу, Грибу Михайлу Сергійовичу, Гриб Людмилі Михайлівні, 

Сулимі Олександру Миколайовичу, Сулимі Ользі Анатоліївні, Сулимі Миколі 

Володимировичу, Панаєву Руслану Камуловичу 

87.  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 громадянину Бойку 

Івану Михайловичу та громадянці Трубайчук Олені Михайлівні 

88.  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 Фурсенко 

Світлані Володимирівні, Фурсенко Людмилі Миколаївні 

89.  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 Олійник 

Наталії Петрівні, Клименко Інні Вікторівні,Тонкошкур Ользі Кіндратівні, Вдовиці 

Ірині Володимирівні 

90.  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 Лінивому 

Анатолію Васильовичу, Бойко Тетяні Анатоліївні, Яременко Ользі Володимирівні 
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 91.  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 Кревському 

Дмитру Олександровичу, Кревському Олександру Дмитровичу, Кревській Анжелі 

Дмитрівні, Кревській Анастасії Дмитрівні 

92.  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 Кравченко 

Надії Володимирівні, Шишовій Лілії Віталіївні 

93.  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 Петренко 

Тетяні Миколаївні  1/2 частки земельної ділянки 

94.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянкикомунальної власності у  спільну часткову власність громадянам Дзюбенко 

Марині Григорівні  9/20 частки земельної ділянки, Сиволоцькій  Надії Іллівні 11/20 

частки земельної ділянки 

95.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

часткову власність громадянам Руденку Олегу Івановичу, Руденко Ельвірі 

Миколаївні, Руденко Тетяні Олегівні, Руденко Марині Олегівні, Руденку 

Олександру  Олеговичу ½ частки земельної ділянки у рівних частках 

96.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Павлієнко 

Галині Григорівні 

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 Шкарівській Олені Віталіївні 

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 громадянці Осадчій Світлані Анатоліївні 

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 Голубу Миколі Захаровичу 

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 Самойленко Людмилі 

Василівні 

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 Голуб Олені Іванівні 

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 Шубіч Наталії Олександрівні 
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 103.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Гончаровою Іриною Іванівною 

104.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Мазур 

Наталією Володимирівною 

105.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Аносовою 

Наталією Віталіївною 

106.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Шумською Світланою 

Олександрівною 

107.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  Вареник 

Ларисою Василівною 

108.  Про встановлення земельного сервітуту з громадянкою Шевчук Тетяною 

Геннадіївною 

109.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Миколаєнком Олександром Івановичем 

110.  Про встановлення земельного сервітуту з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ДІДІ» 

111.  Про встановлення земельних сервітутів з фізичною особою-підприємцем Камінним 

Петром Петровичем 

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

Марією Петрівною 

113.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Аносовою 

Наталією Віталіївною за адресою: вулиця Леваневського,  в районі житлового 

будинку №40 

114.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною  особою-підприємцем 

Тихоступом Василем Петровичем за адресою: вулиця Некрасова, в районі 

житлового будинку №99 

115.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем  

Мимренком Сергієм Петровичем 

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

підприємцем Нагібіним Олегом Олеговичем 

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

підприємцем Волошиною Світланою Григорівною 

118.  Про встановлення земельного сервітуту з  громадянкою Дун-Жаборовською 

Тетяною Миколаївною 

119.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Солов’єм Юрієм Петровичем 

120.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Ковалем Євгеном  Андрійовичем 

121.  Про  надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності 

громадянці Бойко Ларисі Петрівні 

122.  Про  розгляд заяви щодо надання дозволу на продаж земельної ділянки  

комунальної власності, яка знаходиться в користуванні  громадянина Гончарова 

Олександра Юрійовича 
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2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови                                                                              В. Кошель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

власності, яка знаходиться в користуванні фізичної особи-підприємця Покуля 

Олександра Івановича 

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 Остапчук 

Людмилі Володимирівні, Тарасенко Софії Григорівні 

125.  Про поновлення договору оренди землі фізичній – особі підприємцю Кухарю 

Володимиру Миколайовичу 

Різне 
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Секретар міської ради                                                                             В. Кошель 

 

 

Юридичне управління міської ради                                                       _________________ 

 

 

Начальник організаційного 

відділу міської ради                                                                                Л. Коробенко 


