
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 29 липня 2020 р.                                                                                № 2-09-20 

 

Про скликання пленарного засідання 

позачергової сотої сесії Білоцерківської  

міської ради VII скликання 

 

Відповідно до ч. 4, 5, 10 ст. 46 та ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Скликати пленарне засідання позачергової сотої сесії Білоцерківської міської 

ради VII скликання 30 липня 2020 року о 09.00 у великій залі міської ради (вул. Ярослава 

Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

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

комітету за 2019 рік 

2.  Про інформацію начальника Білоцерківського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції України в Київській області про стан 

правопорядку, заходи, які вживалися щодо попередження правопорушень 

3.  Про інформацію керівника Білоцерківської місцевої прокуратури про результати 

діяльності в місті 

4.  Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 28 березня 2019 

року № 3569-68-VII "Про розроблення детального плану території сектору №48, 

обмеженого Проектними вулицями, вул. Заярська та р. Рось орієнтовною площею 

19,76 га" 

5.  Про визнання таким, що втратило чинність рішення Білоцерківської міської ради 

від 11 лютого 2010 року №1275 «Про затвердження комплексної схеми з 

переліком розміщення стаціонарних малих архітектурних форм для провадження 

підприємницької діяльності на територіях загального користування комунальної 

власності м. Біла Церква 

6.  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» майна 

7.  Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо інвентаризації 

земель  комунальної власності Територіальній громаді м. Біла Церква в особі 

Білоцерківської міської ради, а саме  частини території м. Біла Церква, обмеженої 

вулицею Героїв Крут, вулицею Рибною та вулицею Грибоєдова (масив №1) в м. 

Біла Церква Київської області 

8.  Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо інвентаризації 

земель  комунальної власності Територіальній громаді м. Біла Церква в особі 
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Білоцерківської міської ради, а саме  частини території м. Біла Церква, обмеженої 

вулицею Героїв Крут, вулицею Рибною та вулицею Грибоєдова (масив №2) в м. 

Біла Церква Київської області 

9.  Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо інвентаризації 

земель  комунальної власності Територіальній громаді м. Біла Церква в особі 

Білоцерківської міської ради, а саме  частини території м. Біла Церква, обмеженої 

вулицею Героїв Крут, вулицею Рибною та вулицею Грибоєдова (масив №3) в м. 

Біла Церква Київської області 

10.  Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо інвентаризації 

земель  комунальної власності Територіальній громаді м. Біла Церква в особі 

Білоцерківської міської ради, а саме  частини території м. Біла Церква, обмеженої 

вулицею Леваневського, вулицею Героїв Крут та вулицею Некрасова (масив №1) 

в м. Біла Церква Київської області 

11.  Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо інвентаризації 

земель  комунальної власності Територіальній громаді м. Біла Церква в особі 

Білоцерківської міської ради, а саме  кварталу, обмеженого вулицями 

Леваневського, Митрофанова та житловим будинком №75 по вулиці 

Леваневського в м. Білій Церква Київської області 

12.  Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо інвентаризації 

земель  комунальної власності Територіальній громаді м. Біла Церква в особі 

Білоцерківської міської ради, а саме  частини території м. Біла Церква, обмеженої 

вулицею Леваневського, вулицею Героїв Крут та вулицею Некрасова (масив №2) 

в м. Біла Церква Київської області 

13.  Про  розгляд заяви щодо внесення змін в  рішення міської ради від 31 жовтня 

2019 року №4570-81-VII  «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок комунальної 

власності в оренду Приватному акціонерному товариству «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

14.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в  пункт 1 та назву рішення міської ради  

від  25 квітня 2019 року  № 3763-70-VII «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 

15.  Про розгляд заяви щодо внесення змін в  пункт 1 та  назву рішення міської ради   

від  25 квітня 2019 року   № 3762-70-VII «Про надання  дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки комунальної власності 

в оренду  Публічному акціонерному товариству  «Городище-Пустоварівський 

цукровий завод» 

16.  Про внесення змін в рішення міської ради  від 15 травня 2020 року № 5450-96-VII 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Никорич Ользі Олегівні» 

17.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради  від 15 травня 2020 року № 

5246-96-VII «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Блізнец Олені 
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Володимирівні» 

18.  Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради  від 15 травня 2020 року № 

5244-96-VII «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Шестопал Інні 

Олександрівні» 

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

Юлії Володимирівні 

20.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Ходаківському Вадиму Олександровичу 

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

Олені Олексіївні 

22.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю 

Войнаровському Михайлу Володимировичу 

23.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Пєтуховій 

Ользі Миколаївні 

24.  Про припинення терміну дії договору оренди землі від 25 грудня 2012 року 

№115Товариству з обмеженою відповідальністю «Валтекс» 

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

відповідальністю «Валтекс» 

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

відповідальністю «Білоцерківський завод ЗБВ» 

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

Мартинюку Сергію Івановичу, фізичній особі – підприємцю Мартинюк Аллі 

Олександрівні, громадянці Мартинюк-Багрій  Тетяні Сергіївні 

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

Полєтикіній Тамарі Іванівні 

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

Бойку Миколі Анатолійовичу 

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

Ковальському Геннадію Анатолійовичу 

31.  Про припинення терміну дії договору оренди землі громадянину Прокопенку 

Володимиру Васильовичу 

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

особі – підприємцю Мельник Ірині Анатоліївні 

33.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з Комунальним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Тролейбусне управління» 

34.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового  

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Борісовим Сергієм 

Володимировичем та  фізичною особою – підприємцем Захарчук Інною 

Василівною 

35.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Черняєвим Вадимом Івановичем 

36.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 



4 

 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Підопригорою Ніною Миколаївною 

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

особистого строкового сервітуту з фізичною особою – підприємцем Поліщуком 

Олександром Петровичем 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ТОМТОРГ» 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«БЦ Ріал Естейт» 

40.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності  з кадастровим номером: 

3210300000:08:003:0060 в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЛІТТО» 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«МЕЛІТТО» 

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

підприємцю Мартинюку Сергію Івановичу, фізичній особі – підприємцю 

Мартинюк Аллі Олександрівні, громадянці Мартинюк-Багрій  Тетяні Сергіївні 

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

підприємцю Осауленко Ірині Степанівні 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРІДОН БУД» 

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

підприємцю Однорог Галині Павлівні 

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

оренду громадянці Петрівській Надії Федорівні 

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

оренду  фізичній особі – підприємцю Слободянюк Аллі Іванівні 

48.  Про розгляд заяви щодо передачу земельної ділянки комунальної  власності в 

оренду  фізичній особі – підприємцю Брацлавському Анатолію Олексійовичу 

49.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ряпаловою Людмилою Матвіївною за адресою: вулиця Куценко, в районі 

житлового будинку №30 

50.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ряпаловою Людмилою Матвіївною 

51.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ряпаловою Людмилою Матвіївною за адресою: бульвар Олександрійський, в 

районі пам’ятника «Гренадер» 

52.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ряпаловою Людмилою Матвіївною за адресою: проспект Князя Володимира, на 

перехресті з вулицею Шевченка 

53.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ряпаловою Людмилою Матвіївною за адресою: вулиця Леваневського, в районі 

зупинки громадського транспорту «Палац культури ВАТ «Росава» в напрямку 

станції Роток 

54.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 
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Ряпаловою Людмилою Матвіївною 

55.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ряпаловою Людмилою Матвіївною за адресою: провулок Інститутський, в районі 

будинку №2 

56.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ряпаловою Людмилою Матвіївною за адресою: бульвар Княгині Ольги, в районі 

аптеки №276 

57.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ряпаловою Людмилою Матвіївною 

58.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Захарчук Інною Василівною 

59.  Про встановлення земельних сервітутів  з фізичною особою-підприємцем 

Сумовською Владиславою Валеріївною 

60.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Кабулою Сергієм Валерійовичем 

61.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Мартинюк Юлією Вадимівною 

62.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Коменотрус Оленою Вікторівною 

63.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою – підприємцем 

Олексієнком Михайлом Петровичем 

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

підприємцем  Синєок Тетяною Андріївною 

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

підприємцем Капроненком  Олександром Дмитровичем 

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

підприємцем Мимренком Юрієм Анатолійовичем 

67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з цільовим 

призначенням 18.00 Землі загального користування 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬН ОГО 

ГОСПОДАРСТВА БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

69.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності цільове призначення якої змінюється  в 

оренду  громадянину Макушину Сергію Валерійовичу 

70.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПРУМ» 

72.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній особі – підприємцю 

Мусієнко Тамарі Володимирівні 

73.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Петеліній Валентині Іванівні 

74.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Степурі Андрію Миколайовичу 

75.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Покотун Ларисі Петрівні 

76.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Шевченку Тарасу Володимировичу 

77.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Терещенковій Любові Миколаївні 

78.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кареті Володимиру Олександровичу 

79.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Калашнікову Євгенію 

Олександровичу 

80.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Тарасенку Юрію Івановичу 

81.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  громадянину Бурківському Івану Ігоровичу 

82.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гончаренко Наталії Михайлівні 

83.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Романчук Вікторії Михайлівні 

84.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ольшевській Ользі Анатоліївні 

85.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Григору Дмитру Руслановичу 

86.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Нехай Дмитру Олександровичу 

87.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Шкурко Лесі Олександрівні 

88.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Чоп Ларисі Іванівні 

89.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Сломчинській Ларисі Іванівні 

90.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Сарнавській Альоні Анатоліївні 

91.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Томашуку Володимиру 

Анатолійовичу 

92.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Дімпенс Вікторії Леонідівні 
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93.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  громадянці Студзінській Аліні Миколаївні 

94.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Тіщенко Євгенії Валеріївні 

95.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Степаненку Юрію Васильовичу 

96.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ященку Олександру Володимировичу 

97.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Пахомову Артему Альбертовичу 

98.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Легейді Олексію Володимировичу 

99.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Степаненку Юрію Васильовичу 

100.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Сусідку Владиславу Сергійовичу 

101.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кобернику Олександру Вікторовичу 

102.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бойку Дмитру Олеговичу 

103.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Новікову Руслану Олександровичу 

104.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Данилову Олександру 

Олександровичу 

105.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Голубу Євгенію Євгенійовичу 

106.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кобернику Олександру Вікторовичу 

107.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Рибалкіну Дмитру Ігоровичу 

108.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Легейді Олексію Володимировичу 

109.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Пахомову Артему Альбертовичу 

110.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Щипанівському Сергію 

Володимировичу 

111.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Дяченку Володимиру Миколайовичу 

112.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Поліщуку Сергію Івановичу 

113.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Петрашенку Данилу Сергійовичу 
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114.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Лиценку Ігорю Федоровичу 

115.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Похилому Віктору Івановичу 

116.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ляшенку Станіславу Федоровичу 

117.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Вершиніній Євгенії Володимирівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці  Ященко Ірині 

Михайлівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Авраменко Ользі 

Юріївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Дяденку Юрію 

Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у  власність громадянину Степенку Анатолію 

Вікторовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у  власність громадянину Кукшину Богдану 

Валентиновичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Володіну Олексію 

Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Клименку Олексію 

Леонідовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Сусідку Владиславу 

Сергійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Драбинку Олегу 

Петровичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Боженко Валентині 

Миколаївні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Гапоненку Юрію 

Дмитровичу 

129.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на розроблення проекту Землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Стадник Ользі 

Степанівні 
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130.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється та передачу 

земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЕКСАНДРИТ-М» 

131.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Федіну 

Ярославу Вячеславовичу 

132.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянину Федіну 

Ярославу Вячеславовичу 

133.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється громадянці Рачук Ользі 

Василівні 

134.  Про розгляд заяви щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення   

земельної  ділянки приватної власності, цільове призначення  якої змінюється 

громадянці Куриленко Юлії Анатоліївні 

135.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в постійне користування 

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «РАЙДУГА» 

136.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці 

Абрамовій Олені Володимирівні 

137.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянці 

Резніченко Ганні Олександрівні 

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

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

громадянину Хівричу Івану Саливоновичу 

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

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

адресою: вулиця Піщана друга, 93 

140.  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 

«ІННОПЛАСТ» 

141.  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 Дибі Олексію Миколайовичу 

142.  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на  розроблення  технічної документації  

із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки  громадянці Гапоненко Людмилі 

Львівні 

143.  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 
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Шацькій Людмилі Павлівні 

144.  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 

Озгіші Марині В’ячеславівні 

145.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду  громадянину Бєлєю Роману 

Васильовичу 

146.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Туреччини Кара 

Хілмі 

147.  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 Гапоновій Марії 

Іванівні 

148.  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 Глиняному 

Анатолію Петровичу 

149.  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 Веремієнку 

Григорію Васильовичу 

150.  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 Бабичу 

Михайлу Івановичу 

151.  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 Демченко 

Катерині Федорівні 

152.  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 Хоменко Тетяні 

Андріївні 

153.  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 Кривороту 

Ігорю Олександровичу 

154.  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 Швеню 
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Анатолію Миколайовичу 

155.  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 

Невзгляд Валентині Олексіївні,  Гончаренко Марії Степанівні,  Саветі Наталії 

Миколаївні, Антонович Анні Сергіївні 

156.  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 

Швень Дар’ї Сергіївні, Швеню Олександру Петровичу 

157.  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 Грищенку Володимиру Петровичу  1/2  частку земельної ділянки, 

Ситник Тетяні Петрівні 1/2  частку  земельної ділянки 

158.  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 Коломійцю Василю Васильовичу  1/2  частку земельної ділянки, 

Яценко Катерині Юріївні 1/2  частку  земельної ділянки 

159.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності  у власність громадянці 

Стокалюк Ганні Олександрівні 

160.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачі  земельної ділянки комунальної власності  в оренду  громадянину 

Пилипенку Вадиму Володимировичу 

161.  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 у власність громадянці 

Дубовик Тамарі Валентинівні 

162.  Про розгляд заяви щодо затвердження технічної документації із землеустрою 

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

та передачу 7/50 часток земельної ділянки комунальної власності  у спільну 

часткову власність громадянці Василенко Валентині Дмитрівні 

163.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки громадянину  Литвинському Олександру Володимировичу 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Корчєнової Ольги 

Миколаївни 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Корчук Оксани 

Вікторівни 

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

підприємцем Ряпаловою Людмилою Матвіївною 
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167.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-

підприємцем Ряпаловою Людмилою Матвіївною адресою: вулиця Некрасова, в 

районі житлового будинку №47/1 

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

підприємцем  Ряпаловою Людмилою Матвіївною за адресою: вулиця Куценка, в 

районі гуртожитку №12а 

169.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Шемберко 

Аллі Петрівні 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 

 


