
Результати голосуванни на 11-и сесп ПерешепинськоУ мкько'1 ради VII скликаннн 

13.03.2019 року

Депутат мкькоТ ради: Кобеза Андрш Михаилович

№
з\п Питанни черги денноУ

Результати голосуваннн

за проти утримавсн

1.

Про внесенна змш до р1шенна мкько'1 ради №6-7/УП «Про внесенна змш до рхшенна 
мкькоТ ради В1д 17.10.2018 № 18-6/ VII «Про затвердженнл структури виконавчого 
апарату ПеревдепинськоТ мкько'1 ради».

с /
V

2. Про затвердженна р!чного зв1ту про бгоджет Перешепинсько'! мкько'1 ради за 2018 р!к.

3. Про затвердженна р!чного звггу про бгоджет БагатськоТ сшьськоТ ради за 2018 рТк.

4. Про затвердженна р1чного звггу про бгоджет Голуб1всько'Т сшьсько'1 ради за 2018 рж. //

5. Про затверДженнл р1чного звпу про бгоджет Кернос1всько'Т сшьсько! ради за 2018 рж. V.
6. Про затвердженнл р1чного звггу про бгоджет МихашивсьҟоТ сшьсько! ради за 2018 рш

7. Про затвердженнд р1чного звТгу про бгоджет Шандр^вськоТ сшьськбТ ради за 2018 р1к V
8. Про передачу маина

9. Наданнл фшансово! шдтримки КП «Голуб1вське» ^/
10. Наданин фшансовоТ тдтримки КП «Перешепине-вода 365» V/

11. Про наданнл згоди на придбаннл автомобшд V

12. Про передачу трансферту раионному бгоджету V

13. Про передачу трансферту обласному бгоджету

14.

Про внесеннл змш до р1шеннл мкько'1 ради №1-9/УП «Про затвердженнл Програми 
соц1ально-економ1чного та культурного розвитку ПеревдепинськоТ мкькоТ об’еднано'Т 
територ^альноТ громади на 2019 р1к» V

15.
Про внесеннл змш до рппенна мкькоТ ради №18-8/УП«Про мкькии бгоджет 
ПеревдепинськоТ мкьҟоТ об’еднано'1 територ1ально'Т громади на 2019 рк» V

16.
Про встановленнл розхпру плати та пшьг за навчанна у Перешепинсьҟш шҟол! 
мистецтв на 2018-2019 навчальнии ргк \/

17.
Про наданнл дозволу вџџџлу освгги на здачу в оренду(строкове платне
ҟористуваннн) шкшьних прим1шень або Тх частин та земл! у спшьне користуваннл

18.

Про внесеннл змш до р!шеннл сесп ПеревдепинськоТ мкькоТ ради в!д 20.12.2018 року 
№17-8/У1 «Про затвердженнл мереж1 та чисельност! прашвнигов установ, лкТ будуть 
фшансуватисл за рахунок бгоджету ПеревдепинсьҟоТ мкькоТ ради»

</

М
19. Про затвердженна Положенни про порадок використаннл шкшьних автобусГв \/ /

20.
Про приеднаннл фппи до КЗО «Перешепинсьҟии опорнии освтпи заклад № 1 
ПеревдепинськоТ мкькоТ ради ДнтропетровськоТ област! та затвердженнл 1х положень V

1

21.
Про затвердженнл Статуту дитичоТ органТзацГТ ПеревдепинсьҟоТ мТськоТ ради «Спшка 
оргашзацш, клуб1в, обкднань 1 Л1дер1в» (МДО «СОКОЛ») V

22.
Про внесеннл змш до риненни сесн ПерегцепинськоТ мкькоТ ради вш 16.01.2019 №27- 
9/УН «Про зм1ну засновника заклад1в освгги ПерешепинськоТ мкько'1 ради». V

23.
Про вступ до асо1ацн оргашв мкцевого самоврлдуваннл «Асошацш обкднаних 
територ1альних громад» \ I

/

24.
Про наданнл в оренду нежитлового примвденнл за адресого: с. Голубгвка, вул. Лес1 
УкраТнҟи, 32-6. \

25.
Про наданнл в оренду СОК «Молочна ржа» частини нежитлового примвденнл за 
адресого: м. Переодепине, вул. Шевченка,43

г /
V



26.
Про внесеннл змш до рпнешга сесп в1д 13.07.2018 № 4-3/УП «Про встановленнл 
ставоҟ та шльг 13 сплати земельного податку»

\/
27.

Про внесеннл змш до вид1в економ1чно1 Д1лльност1 КП «Перегцепине-вода 365» та 
затвердженнл Статуту в новш редаҟцп

V

28.
Про продовженнл договору оренди земельноТ дшлнки з Харизматичного Релншного 
громадого Повного Свангел1л «Ввдродженнл»

V

29.
Про представленнл на присвоеннл почесного званнл УҟраТни «Мати -героТнв» гр. 
Недвига Олеш Михашпвш V

30.
Про затвердженнл Положеннл про ком1с1К> з питань техногенно-еколопчноТ безпеки 1 
надзвичаиних ситуавди ПерешепинськоТ м1СькоТ об’еднано'Т територ!ально'Т громади '/

31.

Про передачу земельних двдлнок сшьськогосподарського призначеннм державноТ 
власносН у комунальну власшсть ПеревдепинськоТ м1сько'Т ради ор1ентовнок) плоадего 
6570,5733 га, дҟ! розташоваш за межами населених пунктГв на територп 
Новомосковського раиону ДншропетровськоТ област!

£

32.

Про передачу земельних дГганок сшьсьҟогосподарського призначеннл державноТ 
власност! у комунальну власшсть ПереадепинськоТ мгоькоТ ради ор1ентовного пловдего 
394,0000 га, лад розташоваш за межами населених пунктТв на територи К)р’Твського 
раиону ДншропетровськоТ област!

///\ / 
V

33.

Про затвердженнл техшчноТ документацп 1з землеустрого вдодо встановленнл 
(ввдновленнл) меж земельноТ двдинҟи в натур! (на мГсцевост!) пловдего 0,25 га за 
адресого: вул. Центральна, 120 с. Левенвдвҟа дом буд1вництва та обслуговуваннл 
житлового будинку, господарських буд1вель 1 споруд (присадибна д1линка) гр. Редько 
ГОрио Васильовичу

V
34.

Про затвердженнн техшчноТ документацп 13 землеустрок» адодо встановленнл (ввдновлешы) 
меж земельноТ дшлнки в натур1 (на мгоцевоеп) пловдек) 0,12 га за адресок»: вул. Миру, 30 с. 
Голуб1вка длл будТвництва та обслуговуваннл житлового будинку, господарських буд1вель 1 
споруд (присадибна дшлнка) гр. Семеновш Тетлш 1вашвш /

35.

Про затвердженни техшчноТ документацГТ 1з землеустрого вдодо встановленнл 
(ввдновленнл) меж земельноТ дГллнки в натур! (на м1сцевост1) пловдего 0,10 га за 
адресого: вул. Базарна, 55 м. Перевдепине дли буд1вництва та обслуговуваннл 
житлового будинҟу, господарських буд1вель 1 споруд (присадибна дгганка) гр. Скрлга 
Серпго Валентиновичу

\/
36.

Про затвердженнл техшчноТ доҟументацГТ 13 землеустрого вдодо встановленни 
(ввдновленнл) меж земельноТ двдлнки в натур! (на м!сцевост1) пловдего 0,25 га за 
адресого: вул. Весела, 32 с. Голуб1вка дота будГвництва та обслуговуваннл житлового 
будинку, господарських буд!вель 1 споруд (присадибна д1ллнҟа) гр. Устименко Олегу 
Вжторовичу

(/
37.

Про затвердженнл проеҟту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дГганки у 
власшсть пловдего 0,25 га за адресого: вул. Хорошуна, 19 с. Мвне, тсритор1л 
Багатського старостинсьҟого округу, дом веденнл особистого селднського 
господарства гр. Логвиненко НаталГТ В1ктор1вш V

38.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дГмыки у 
власшсть пловдего 1,7000 га за адресого: с. Ивне, територ1л Багатсьҟого 
старостинського округу дога веденнл особистого селлнського господарства гр. Ничик 
Серпм Вадторовичу

39.

Про затвердженнл проеҟту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ двдинки у 
власшсть пловдего 0,9000 га за адресого: вул. Шевченка, 66 с. Михаил1вҟа дога веденнл 
особистого селинського господарства гр, Михаилишин Лн1 Олександр1вн1

40.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ двдлнҟи у 
власшсть пловдего 0,25 га за адресого: вул. Центральна, 45 с. Михашпвка дота 
буд!вництва та обслуговуванни житлового будинку господарських буд1вель 1 споруд 
(присадибна дГганҟа) гр. Чу.чн Лгобов! ОлексГТвн!

1/
41.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дцмнки у 
власшсть пловдего 0,25 га за адресого: вул. Коваленко, 73 с. Багате дога буд!вництва та 
обслуговуваннд житлового будинку господарських буд1вель 1 споруд (присадибна 
дЬтанка) гр. Коваленҟо Валентиш Овгешвш

/



(
42.

Про затвердженнл проекту землеустрок» вдодо ввдведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть пловдего 1,0000 га за адресого: вул. Шевченка с. Михашпвка длв веденнл 
особистого селлнського господарства гр. Ушакову Антону Валершовичу (/

43.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дпганки у 
власшсть пловдего 0,25 га за адресого: вул. Першого Травнл, 11 с. Михашшвка длл 
буд1вництва та обслуговуваннл житлового будинку господарських буд1вель 1 споруд 
(присадибна даллнҟа) гр. Бочаровш Антошш Антошвш

V

44.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть плошего 2,0000 га за адресого: вул. Шевченка, 34-в с. Михашпвка длн 
веденнл особистого селлнського господарства гр. Пилипенко Наталп В1ктор1вн1

45.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть пловдего 2,0000 га за адресого; вул. Шевченка, 34-6 с. Михашпвҟа длл 
веденнл особистого селлнського господарства гр. Жовненко Василго Ввдторовичу

V

46.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельно'1 дшлнки у 
власшсть пловдего 2,0000 га за адресого: вул. Шевченка, 34-а с. Михашпвка длл 
веденна: особистого селлнського господарства гр. Жовненҟо Михаилу Вжторовичу

V

47,

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть плошего 2,0000 га за адресого: с. Р1вне длл веденнл особцстого селлнського 
господарства гр. Ничик Ганш Петр1вш

\/

48.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дшлнки в оренду 
на 49 рок1в пловдего 0,0370 га за адресого: с-вде Миролгоб1вка, вул. Шкшьна, 2а длл 
1ншого сшьськогосподарського призначеннл (пвд буд1вллми 1 спорудами) гр. Ровкор1з 
Володимиру Михаиловичу з часткого 44/100 та Двденко Володимиру Ввдторовичу з 
часткого 56/100.

49.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дшинки в оренду 
на 49 рок!в пловдего 0,0105 га за адресого: с-вде Миролгоб1вка, вул. Центральна, 5-а 
длл шшого сшьськогосподарського призначеннл (пвд 6уд1вллми 1 спорудами) гр. 
Вовкор1з Володимиру Михаиловичу

50.

Про затвердженнл проекту землеустрого шодо ввдведеннл земельноТ дшлнҟи в оренду 
на 49 рогов пловдего 0,0192 га за адресого: с-вде Миролгоб1вка, вул. Центральна, 5-6 
длл шшого сшьськогосподарсьҟого призначеннл (пвд будшллми 1 спорудами) гр. 
Двденко Володимиру Вшторовичу

51.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дпвднҟи у 
власшсть плошего 0,6602 га за адресого: вул. Миру, 72 м. Перевдепине дога веденни 
особистого селлнського господарства гр. Тертишному Андрно Анатолшовичу

52.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть пловдего 0,25 га за адресого: вул. Вишнева, 20 с. Керновдвка длл буд!вництва 
та обслуговуваннл житлового будинку господарських 6уд1вель 1 споруд (присадибна 
дшлнка) гр. Бшьо Василго Степановичу V

53.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведешта земельноТ дшлнҟи у 
власшсть пловдего 0,2311 га за адресого: вул. Вишнева, 20 с. Керновдвка длл веденнл 
особистого селлнського господарства гр. Бшьо Василго Степановичу

\/

54.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведенни земельноТ дшинки у 
власшсть пловдего 0,25 га за адресого: вул. Вишнева, 13 с. Кернос1вка дога буд1вництва 
та обслуговуваннл житлового будинку господарсьҟих буд^вель 1 споруд (присадибна 
дшлнка) гр. Бшьо Владиславу Васильовичу

V
1

55.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дшлнки у 
власнготь пловдего 0,25 га за адресого: вул. Вишнева, 13 с. Керновдвка длл веденнл 
особистого селлнського господарства гр. Бшьо Владиславу Васильовичу

V

56.

Про наданнл дозволу на розробҟу проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ 
дшлнки у власшсть пловдего 2,00 га за адресого: вул. Запор1зька, 106/4 м. Перевдепине 
длл веденнл особистого селлнського господарства гр. Болоховець Микол1 
Олексшовичу

57.

Про наданшг дозволу на розробку проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ 
дшлнҟи у власшсть пловдего 1,00 га за адресого: вул. Запор1зька, 106/7 м. Перевдепине 
дли веденнл особистого селлнсьҟого господарства гр. Знахур Григорио 1вановичу '/



58.

Про наданга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрок» вдодо ввдведенга земельноТ 
дЬтанҟи у власшсть плогцего 0,65 га за адресого: вул. Миру, 74 м. Перешепине длл 
веденга особистого селлнсьҟого господарства гр. Бабенҟо Григорно Михаиловичу

V

59.

Про наданга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого шодо ввдведенга земельноТ 
дЬганҟи у власшсть плогцего 0,10 га за адресого: вул. Красна, 5 м. Перевдепине дли 
буд1вництва та обслуговуванга житлового будинҟу господарсьҟих буд1вель 1 споруд 
(присадибна дЬганҟа) гр. Матв1енҟо Сергпо Володимировичу

60.

Про наданга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого шодо ввдведенга земельноТ 
дшинҟи у власшсть плошего 0,15 га за адресого: вул. Красна, 5 м. Переадепине длл 
веденга особистого селлнсьҟого господарства гр. Матвшпко СергЬо Володимировичу V

61.

Про наданга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого адодо ввдведенга земельноТ 
дЬмнҟи у власшсть плоадего 0,25 га за адресого: вул. Центральна, 95 с. Левенвдвҟа длл 
буд!вництва та обслуговуванга житлового будинҟу господарсьҟих буд]вель 1 споруд 
(присадибна д1ллнҟа) гр. Мороз Олеҟсандру Олеҟсандровичу

/

62.

Про наданга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого адодо ввдведенга земельноТ 
дЬтанҟи у власшсть плоадего 0,12 га за адресого: вул. Центральна, 95 с. Левенадвҟа длл 
шдиввдуального сад1вництва гр. Мороз Олеҟсандру Олеҟсандровичу

/

63.

Про надангга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого адодо ввдведенга земельноТ 
дЬмнҟи у власшсть пловдего 0,3112 га за адресого: вул. Вишнева, 31 с. Керноадвҟа длл 
веденнл особистого селлнсьҟого господарства гр. Винниҟ Валентиш 1вашвн1

64.

Про наданга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого вдодо ввдведенга земельноТ 
дЬганҟи у власшсть пловдего 0,0657 га за адресого: вул. Швшчна, 1 с. Панас1вҟа длл 
ведентга особистого селлнсьҟого господарства гр. Дузь Валентин! Степашвн!

V

65.

Про наданга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого вдодо ввдведенга земельноТ 
дЬганҟи в оренду ор1ентовного пловдего 0,30 га за адресого: вул. Нах1мова, 20 (в ҟшвд 
присадибноТ дпганҟи) м. Перевдепине длл веденга особистого селлнсьҟого 
господарства гр. Почев1рши Тетлш ОлеҟсандрТвш

1/

66.

Про вилученга земельноТ дЬтанҟи плоадего 1,20 га по вул. Калиновш, 2-А в м. 
Переадепине у КП «Раиводоҟанал» Новомосҟовсьҟого раиону та сҟасуванга р!шенга 
№ 6-9/УП ввд 03.02.2017 роҟу

\/

67.

Про внесенгга змш до рпнешга сесГТ ПеревдепинсьҟоТ мгоьҟоТ ради № 18-13/УП 
ввд 13.07.2017 «Про наданга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого вдодо 
ввдведенга земельноТ дЬганҟи в оренду на 49 рок1в дга буд^вництва та обслуговуванга 
буд!вель торг1вл1 гр. Леоненҟо Павлу Михаиловичу»

\/

68.

Про затвердженга техшчноТ доҟументавдТ 1з землеустрого вдодо встановленга 
(ввдновленга) меж земельноТ дшлнҟи в натур! (на мгоцевосп) плоадего 0,41 га за 
адресого: вул. Шевченҟо, 25-Б м. Перевдепине длл розмвденга та еҟсплуатацГТ 
буд1вель 1 споруд автомобшьного транспорту та дорожнього господарства ПрАТ 
«ДОПАС» V

69.

Про наданга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого вдодо ввдведенга земельноТ 
дЬтанҟи в оренду на 49 роҟ!в ор1ентовного плоадего 0,45 га за адресого м. Переадепине 
вул. Запор^зьҟа, 60 дга шшого сшьсьҟогосподарсьҟого призначенга СФГ «Агро»

70.

Про наданга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого адодо ввдведенга земельноТ 
дшанҟи в оренду на 49 роҟ!в плоодего 0,96 га за адресого м. Переадепине вул. 
Запор1зьҟа, 58 дга шшого сшьсьҟогосподарсьҟого призначенга СФГ «Агро» \/ 1

71.

Про наданга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого адодо ввдведенга земельноТ 
дЬганҟи в оренду на 49 роҟ!в плоадего 0,10 га за адресого м. Переадепине вул. 
Запор1зьҟа, 94 дга шшого сшьсьҟогосподарсьҟого призначенга СФГ «Агро» \/

72.

Про наданга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого адодо ввдведенга земельноТ 
дЬганҟи в оренду на 49 роҟ1в ор!ентовного пловдего 0,3930 га за адресого м. 
Переадепине вул. Незалежност!, 46 длл наданга послуг у сшьсьҟому господарств! 
МПП «Оршь»

V

73.

Про наданга дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого адодо ввдведенга земельноТ 
дЬтанҟи в оренду на 49 роҟ1в ор1ентовного плоадего 1,25 га за адресого м. Переадепине 
вул. Степова, 12-А длл наданга послуг у сшьсьҟому господарств! МПП «Оршь» V



74.

Про наданнд дозволу на розробку техшчноТ документацГТ 13 землеустрок» тцодо змши 
конфгоурацп земельноТ дшднки без змши ТТ цшьового призначеннга та плопџ, ика була 
рашше сформована та передана в ҟористуваннл за договором оренди земл1 № 2312 В1д 
15.09.2017 р. ТОВ «ГОРИДИЧНА КОМПАН1Л «АРТА» V

75.

Про погодженнл шодо вшведенкга земельноТ дшлнки у власшсть плошего 2,00 га на 
територп Багатсьҟого старостинсьҟого округу, за межами населеного пунҟту, длл 
веденнл особистого селлнського господарства учасниҟу АТО гр. Воронову Микол! 
Миколаиовичу

76.

Про погодженнга шодо вшведеннл земельноТ дшлнҟи у власшсть плошего 2,00 га на 
територп Багатського старостинського округу, за межами населеного пункту, длл 
веденнл особистого селинського господарства учаснику АТО гр. Говорун Артуру 
Леошдовичу

V

77.

Про погодженнл шодо вшведеннта земельноТ дштанки у власшсть плошего 2,00 га на 
територГТ Михашпвського старостинського округу, за межами населеного пункту, длта 
веденнта особистого селтанського господарства учаснику АТО гр. Ткаченко ВТталпо 
Олеговичу 4

V

78.

Про погодженнта вдодо вшведеннта земельноТ дштанҟи у власшсть пловдего 2,00 га на 
територГТ Михашпвського старостинського округу, за межами населеного пункту, длта 
веденнта особистого селтанського господарства учаснику АТО гр. Бакун Анатолпо 
Твановичу

79.

Про погодженнта шодо в!дведеннта земельноТ дштанки у власшсть плошего 2,00 га на 
територГТ Михашивського старостинського округу, за межами населеного пункту, длта 
веденнта особистого селтанського господарства учаснику АТО гр. Дурневу ВГгалто 
Анатолшовичу

V

80.

Розглтад затави про наданнта дозволу на вшведеннта земельноТ дштанки у власшсть 
плошего 2,00 га на територп Михашпвського старостинського округу, за межами 
населеного пункту, длта веденнта особистого селтанського господарства учаснику АТО 
гр. Самоиленко 1вану Миколаиовичу

V

81.

Розглтад затави про наданнта дозволу на розробҟу проекту землеустрого вдодо 
вшведеннта земельноТ дштанки в оренду плошего 0,0320 га за адресого: вул. Лес1 
УкраТнки, 17д с. Голуб1вка дли буд!вництва та обслуговуваннта буд1вель торпвл! 
громаданину Л1вансько'Т республжи Ел1ас Габ1

V

82.

Розглтад затави про наданнта дозволу на розробку проекту землеустрого шодо 
вшведеннта земельноТ дштанки в оренду плошего 0,0125 га за адресого: вул. Лест 
УкраТнки, 17в с. Голуб1вка длта буд1вництва та обслуговуваннта буд1вель торпвл1 
громаданину Л1вансько'Т республши Ел1ас Габ!

V

83.

Розглтад затави про наданнта дозволу на розробку проекту землеустрого шодо 
вшведеннта земельноТ дштанки в оренду плошего 0,0103 га за адресого: вул. Лес! 
УкраТнки, 17г с. Голуб1вка длта буд1вництва та обслуговуваннта буд1вель торпвл1 
громаданину Л1вансько'Т республ!ки Ел1ас Габ!

V

84.

Розгдад затави про наданнта дозволу на видшеннта земельноТ дштанки у постшне 
користуваннта плогцего 0,15 га за адресого мкр. Оршьськии, 14 м. Перегцепине 
Перегцепинськш школ! мистецтв

V

85.

Розглтад затави про наданнта дозволу на розробку проекту землеустрого вдодо 
вшведеннл земельноТ частки (паго) у власшсть плошего 6,00 га на територн 
Багатського старостинського округу длта веденнта товарного сшьськогосподарського 
виробництва гр. Добровольському Андрно Михаиловичу

V

86.

Розглтад затави вдодо видшеннта земельноТ частки (паго) в натур1 (на мгоцевост1) та 
наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого плошего 6,00 га на територп 
Голуб1вського старостинського округу длл веденнга товарного сшьськогосподарсьҟого 
виробництва гр. Григор’еву ТОрпо Володимировичу

V

87.

Розглтад затави про наданнга дозволу на користуваннта земельного дштанкого на правах 
оренди оргонтовного плогцего 0,12 га длта озелененнл та благоустрого за адресого вул. 
Вербна, 7 м. Перевдепине (бшл приватного магазину) гр. Лопатенко Ал1ш 
Володимир1вн1

V



88.

Розгллд заиви гр. Загребельного Богдана Сергшовича, про наданнл дозволу на 
встановленнл тимчасовоТ споруди длл провадженнл тдприемницьҟоТ д1лльност1 по 
вул. Шевченко, 12-А в м. Перевдепине

\/

89.

Розгллд залви гр. Загребельного Богдана Серпиовича, про наданнл дозволу на 
встановленнл тимчасовоТ споруди длл провадженнл шдприемницькоТ д1ильност1 по 
вул. Соборна, 115-Б в м. Перешепине \/

90.

Розглид залви гр. Ликова К)р1л Федорович, про наданнл дозволу на встановленнл 
тимчасовоТ споруди длл провадженнл тдприемницькоТ д1лльност! по вул. Шевченко, 
35-Б в м. Перешепине V

91.

Про затвердженнл техтчноТ доҟументацп 13 землеустрого тодо встановленнл 
(в1дновленнл) меж земельноТ дшлнки в натур! (на мгоцевосп) плогцего 0,25 га за 
адресого: вул. Швшчна, 1 с. Панаивка длл буд1вництва та обслуговуваннл житлового 
будинку, господарсьҟих буд1вель 1 споруд (присадибна дшлнка) гр. Дузь Валентшп 
Степашвш

\1

92.

Про затвердженнл техшчноТ документацГТ 1з землеустрого тцодо встановленнл 
(ввдновлешЛ) меж земельноТ дгллнки в натур! (на мгоцевост!) пловдего 0,25 га за 
адресого: вул. Центральна,93 с. Левенвдвка длл буд!вництва та обслуговуваннл 
житлового будинку, господарських буд!вель 1 споруд (присадибна дшлнҟа) гр. 
Павленко Св1тлаш Олександр1вн1

V

93.

Про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ 
дшинки у власнготь пловдего 0,12 га за адресого: вул. 40 роҟГв Перемоги, 10 с. 
Левенвдвка длл шдиввдуального сад1вництва гр. Варава Мариш Михашпвш V

94.

Про наданни дозволу на розробку проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ 
Д1ЛИНҞИ у власнготь пловдего 0,3923 га за адресого: вул. 40 рошв Перемоги, б/н с. 
ЛевенцТвка длл веденнл особистого селлнського господарства гр. Варава Мариш 
Михашпвш

V
95.

Про вилученнл земельноТ дшлнки у гр. ДовгоТ Нел! В1ктор1вни с. Голуб1вка, вул. 
Цвггҟова, 17, пловда 0, 72 га

V

96.

Про наданнл дозволу на розробку проеҟту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ 
дшлнҟи у власнготь пловдего 0,1651 га за адресого: с. Керновдвка, дли веденнл 
особистого селлнсьҟого господарства гр. Гудзь Олександру Олександровичу

V

97.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дшлнки у 
власнготь пловдего 0,35 га за адресого: вул. ШвыТчна с. Панас1вка, територ1л 
Багатського старостинського оҟругу, длл веденнл особистого селлнського 
господарства гр. Гвоздик ОЛексио Свгеновичу

V'
/

Особистии шдпис: /
///<г

1


