
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 16 грудня  2019 р.                                                                                № 2-09-60 

 

Про скликання пленарного засідання 

вісімдесят шостої 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 вісімдесят шостої сесії Білоцерківської міської 

ради VII скликання 26 грудня 2019 року о 10 год у великій залі міської ради (вул. 

Ярослава Мудрого, 15) з проєктом порядку денного: 

 

1.  Про план роботи Білоцерківської міської ради VII скликання на 2020 рік 

2.  Про затвердження Програми оснащення вузлами комерційного обліку води 

багатоквартирних житлових будинків у місті Біла Церква на 2020-2021 роки 

3.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24 вересня 2015 року № 1581-79-VІ 

«Про створення спеціалізованих служб цивільного захисту міста» 

4.  Про делегування повноважень щодо прийняття рішень про початок та закінчення 

опалювального періоду в м. Біла Церква виконавчому комітету міської ради 

5.  Про затвердження Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» шляхом викладення його в новій редакції 

6.  Про внесення змін до Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» шляхом викладення його у новій 

редакції 

7.  Про погодження Положення про молодіжну раду при Білоцерківській міській раді 

8.  Про внесення змін до Міської цільової програми сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді, підтримки сім’ї на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року №13-03-VІІ (зі змінами) 

9.  Про внесення змін до міської комплексної Програми подолання дитячої 

бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, підтримки 

сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді «Назустріч 

дітям» на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 

21 грудня 2017 року № 1803-42-VІІ 

10.  Про затвердження міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №1» на 2020 рік 
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11.  Про затвердження міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №2» на 2020 рік 

12.  Про затвердження міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №3» на 2020 рік 

13.  Про затвердження міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №4» на 2020 рік 

14.  Про затвердження міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський пологовий будинок» на 2020 рік 

15.  Про затвердження міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» на 2020 рік 

16.  Про затвердження міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Дитяча 

стоматологічна поліклініка» на 2020 рік 

17.  Про затвердження міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №1» на 2020 рік 

18.  Про затвердження міської програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» на 2020 рік 

19.  Про Білоцерківську міську премію «За заслуги в галузі освіти» 

20.  Про внесення змін до Програми розвитку системи освіти міста Білої Церкви на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 28 січня 

2016 року № 30-05-VІІ (зі змінами) 

21.  Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення населення м. Біла 

Церква якісною питною водою в достатній кількості на 2012-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 12 квітня 2012 року № 557-24-VІ 

22.  Про організаційні заходи щодо надання в м. Біла Церква статусу бійця-добровольця 

антитерористичної операції 

23.  Про утворення тимчасової контрольної комісії Білоцерківської міської ради з 

питань вивчення діяльності КП БМР «Білоцерківтепломережа» 

24.  Про затвердження Порядку утворення Наглядової ради комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради 

25.  Про безоплатну передачу на баланс Комунальному підприємству Білоцерківської 

міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» та Білоцерківській 

спеціалізованій школі І-ІII ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних 

технологій Білоцерківської міської ради закінчених будівництвом об'єктів 

26.  Про погодження інвестиційної програми товариства з обмеженою відповідальністю 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» на 2020 рік 
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27.  Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 12 липня 2018 року № 

2534-54-VІІ «Про безоплатну передачу з комунальної власності територіальної 

громади міста Білої Церкви до державної власності Міністерства освіти і науки 

України майна» 

28.  Про надання народному депутату України Бабенку Миколі Вікторовичу 

нежитлового приміщення 

29.  Про використання орендної плати та плати за суборенду об’єктів міської 

комунальної власності у 2020 році 

30.  Про надання в оренду танцювального майданчика літ.аЗ-1 за адресою: м. Біла 

Церква, бульвар Олександрійський, будинок 11 по пільговій орендній платі 

31.  Про надання в оренду нежитлової будівлі літ. «А» виставочний павільйон 

«Оранжерея» за адресою: м. Біла і Церква, бульвар Олександрійський, будинок 11 

по пільговій орендній платі 

32.  Про надання в користування нежитлових приміщень на 2020 рік 

33.  Про встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 2020 рік 

34.  Про надання дозволу на продаж автотранспортного засобу, який перебуває на 

балансі департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради 

35.  Про затвердження об’єкта комунальної власності по вул. Леваневського, 57 до 

приватизації шляхом продажу на аукціоні 

36.  Про затвердження частини плану зонування території сектору № 1 міста Біла 

Церква в межах вул. Ярослава Мудрого, вул. Першотравнева, вул. Логінова, бул. 

Олександрійський за виключенням частини території міста Біла Церква в межах 

кварталу, обмеженого вул. Логінова, вул. Першотравневою, вул. Ярослава Мудрого 

та вул. Северина Наливайка, що затверджена рішенням Білоцерківської міської ради 

від 28 лютого 2019 року №3462-67-VІI 

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

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

громадянці Троцькій Олені Іванівні 

38.  Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності за адресою: вул. Сухоярська, в районі будівлі №18 з метою 

підготовки лоту до проведення земельних торгів у формі аукціону 

39.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності управлінню комунальної власності та 

концесії Білоцерківської міської ради 

40.  Про внесення змін в пункт 2 рішення міської ради  від  25 січня 2018 року                                                                     

№ 1962-45-VII «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  Мікеріній Галині Іванівні, Микериній Антоніні Омелянівні» 

41.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЛВК-МІЛК» 

42.  Про поновлення договору оренди землі ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ВОЛОДИМИР» 
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43.  Про поновлення договору оренди землі Товариству з обмеженою відповідальністю 

«НОВУС УКРАЇНА» 

44.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Сидорчуку 

Андрію Анатолійовичу 

45.  Про поновлення договору оренди землі фізичній особі – підприємцю Григору 

Олександру Анатолійовичу 

46.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «БУДБЛОК» 

47.  Про розгляд заяви щодо поновлення договору оренди землі  громадянці Троцькій 

Олені Іванівні 

48.  Про припинення терміну дії договору оренди землі Приватному підприємству 

«Кларк» 

49.  Про припинення терміну дії договору оренди землі ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «БЦ СОНЯЧНИЙ» 

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

Шевченко Олені Василівні 

51.  Про припинення терміну дії договору оренди землі МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «МАГУСТ» 

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

Мілоновій Олені Володимирівні 

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

особі – підприємцю Мілоновій Олені Володимирівні 

54.  Про розгляд заяви щодо припинення терміну дії договору оренди землі від 17 

жовтня 2019 року №138 фізичній особі – підприємцю Войтенку Євгенію 

Володимировичу 

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

особі – підприємцю Войтенку Євгенію Володимировичу 

56.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Максименко Людмилою Василівною 

57.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Михайленком Валерієм 

Миколайовичем 

58.  Про припинення терміну дії договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту з фізичною особою – підприємцем Марченком (до зміни прізвища Ріндич) 

Андрієм Миколайовичем 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІТО» 

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

підприємцю Кухарю Володимиру Миколайовичу 

61.  Про  передачу 2/3  частки земельної ділянки комунальної власності у  спільну 

часткову власність громадянці Дудці Людмилі Миколаївні 

62.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду   громадянину Покулю 

Олександру Івановичу 
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63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду  громадянину Руденку Віктору 

Петровичу 

64.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Літош Світлані Вікторівні 

65.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гуменюку Давиду Вікторовичу 

66.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Чохленку Олексію Анатолійовичу 

67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Чохленку Анатолію Ананійовичу 

68.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Голику Віталію Володимировичу 

69.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Іщенко Оксані Миколаївні 

70.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Антонюк Світлані Степанівні 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Мікеладзе Олені Петрівні 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Бевзу Валерію 

Миколайовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Матвієнку Віталію 

Володимировичу 

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

щодо відведення земельної ділянки  у власність громадянину Гангуру Івану 

Васильовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Возненку Сергію 

Григоровичу 

76.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ  «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «ЕНЕРГЕТИК-2» 

77.  Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної  ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Коханцю Олександру Сергійовичу 

78.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у власність громадянину 

Шукшину Івану Никифоровичу 

79.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянці  Зеленій 

Лілії Миколаївні 
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80.  Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації  із землеустрою  щодо 

поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФАСТІВСЬКА-ПЛАЗА» 

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

поділу земельної ділянки  громадянам Ширіній Оксані Валентинівні, Мамализі 

Ользі Михайлівні 

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

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту  

Акціонерному товариству «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» 

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

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

ПРИВАТНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ «ПАНОРАМА СІТІ» 

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

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

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЦ СОНЯЧНИЙ» 

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

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

особі – підприємцю Красівському Ігорю Мар’яновичу 

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

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

громадянці Матусевич Анастасії Анатоліївні 

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

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

місцевості) громадянину Самусенку Андрію Анатолійовичу 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Григору Віктору 

Аркадійовичу 

89.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та встановлення 

земельного сервітуту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІТО -ПРОДАКШН» 

90.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду  фізичній 

особі-підприємцю Лиценку Олександру 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 Жарікову 

Олегу Віталійовичу, громадянці Меріновій Наталії Василівні 

92.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки комунальної власності у власність Гаражному кооперативу «МАЯК» 
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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 сумісну власність громадянам 

Скрицькому Олександру Миколайовичу, Скрицькій Вірі Василівні 

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 Ададімовій 

Любові Григорівні,  Коломієць Наталії Юріївні, Паюк Надії Григорівні 

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 Цюрупі 

Лідії Іванівні, Цюрупі Вадиму Дмитровичу 

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 Марченко 

Тетяні Вікторівні, Власенко Анні Олександрівні 

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 Пустовіту 

Валерію Миколайовичу, Артамоновій Ірині Миколаївні 

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 Марченко 

Галині Кузьмівні,Тєрєховій Ірині Вікторівні 

99.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) та передачу 1/2 частку 

земельної ділянки комунальної власності у  спільну часткову власність громадянці 

Соловйовій Лілії Олександрівні 

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 

Мартиновій Ользі  Олександрівні 63/100 частки земельної ділянки, Покшевніцькому 

Євгенію Анатолійовичу  31/100 частки земельної ділянки, Рачок Миколі Івановичу  

6/100 часток 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 спільну часткову власність громадянам 

Сидорянському Василю Леонідовичу  2/5 частки земельної ділянки, Комаровій 

Оксані Анатоліївні 3/5 частки земельної ділянки 

102.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) та передачу 9/25 

частки земельної ділянки комунальної власності у  спільну часткову  власність 

громадянину Прокопчуку Федору Феофановичу 
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103.  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 Горбань Наталії Сергіївні 

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 Геращенку Андрію 

Валерійовичу 

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 Ромашкіній Євгенії 

Миколаївні 

106.  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 Чварковій Ларисі 

Олександрівні 

107.  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 Хейлику Олександру 

Йосиповичу 

108.  Про  розгляд заяви щодо затвердження технічної документації із землеустрою  щодо 

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

передачу у спільну часткову власність громадянам Сидоренко Тетяні Григорівні,  

Сидоренку Миколі Павловичу, Долгополову Олександру Анатолійовичу, 

Долгополовій Тетяні Карпівні, Грох Людмилі Іванівні, Ковтуненку Івану 

Петровичу,  Овчінніковій  Руслані Василівні ¾ частки земельної ділянки у рівних 

частках 

109.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки комунальної власності у  спільну сумісну власність громадянам 

Воровській Ніні Миколаївні, Воровському Анатолію Олександровичу, Воровському 

Миколі Олександровичу 

110.  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 Служавій 

Вікторії Олексіївни 

111.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Ободзинським Олександром Анатолійовичем 

112.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Брильковим Валерієм Володимировичем 

113.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Барбачовим Володимиром Григоровичем 

114.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Бринюк 

Тамарою Леонідівною 
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115.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем 

Шляхтуном Русланом Михайловичем 

116.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Ріндичем 

Романом Андрійовичем 

117.  Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Ященко 

Жанною Олексіївною 

118.  Про встановлення земельного сервітуту з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ЛОГРУС ФОТО АРТ» 

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

підприємцем Ряпаловою Людмилою Матвіївною 

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

підприємцем Мілоновою Оленою Володимирівною 

121.  Про розгляд заяви щодо встановлення земельного сервітуту з громадянином 

Деканчуком Олександром Анатолійовичем 

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

знаходиться в користуванні фізичної особи – підприємця Гетьмана Володимира 

Миколайовича 

123.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності за адресою: вулиця Польова, 80, приміщення 3 

124.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності фізичній особі – підприємцю Зінченку Сергію Вікторовичу за адресою: 

вулиця Шевченка, 118-а 

125.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності Приватному підприємству «ІНТЕР ПЛЮС» за адресою: вулиця Сквирське 

шосе, 29-Г 

126.  Про продаж земельної ділянки  несільськогосподарського призначення комунальної 

власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ РІАЛ 

ЕСТЕЙТ» за адресою: бульвар Олександрійський, 54 Д 

Різне 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Г. Дикий 

 


