
Результати голосуванни на 11-и сесн ПерешепинськоУ мкькоТ ради VII сҟликанни 

13.03.2019 року

Депутат мкькоТ ради: Малихш Василь Михаилович _ _
/

№
з\п Питанни черги денноУ

Результати голосуванни

за проти утримавси

1.
Про внесеннл змш до рвденни мкько! ради №6-7/УП «Про внесеннл змш до рнненни 
мкько! ради В1д 17.10.2018 № 18-6/ VII «Про затвердженнл структури виҟонавчого 
апарату ПерешепинськоТ мкько! ради».

/
V

2. Про затвердженна р1чного звггу про бгоджет ПереодепинськоТ мкько! ради за 2018 р1к. у

3. Про затвердженнл р1чного звгту про бгоджет БагатськоТ сшьськоТ ради за 2018 р1к. /У

4. Про затвердженнл р1чного звку про бгоджет Голуб1вськоТ сшьськоТ ради за 2018 рш. 1/

5. Про затверДженнл р1чного звггу про бгоджет Керношвсько! сшьськоТ ради за 2018 рго 1/

6. Про затвердженнл р1чного звиу про бгоджет МихашивськоТ сшьськоТ ради за 2018 р!к

7. Про затвердженнл р1чного звггу про бгоджет Шандр1всьҟоТ сшьськоТ ради за 2018 рш \У

8. Про передачу маина

9. Наданнл фшансово! шдтримки КП «Голуб1вське» 1/

10. Наданнл фшансовоТ шдтримки КП «Перевдепине-вода 365»

11. Про наданнл згоди на придбанни автомобшл 1/

12. Про передачу трансферту раионному бгоджету
1/

13. Про передачу трансферту обласному бгоджету 6

14.
Про внесеннл змш до рвденна мкькоТ ради №1-9/VII «Про затвердженнл Програми 
сошально-економ1чного та ҟультурного розвитку ПерешепинськоТ мкько! об’еднаноТ 
територ1ально'Т громади на 2019 рго>

/

15.
Про внесеннл змш до рвденнл мкькоТ ради №18-8/УП«Про мкькии бгоджет 
ПерешепинськоТ мкьҟоТ об’еднано'Ттеритор1ально'Т громади на 2019 рк»

16.
Про встановленнл розм!ру плати та пшьг за навчаннл у Перешепинськш школ1 
мистецтв на 2018-2019 навчальнии р!к /

17.
Про наданнл дозволу в1ддшу освгги на здачу в оренду(строкове платне
користуваннл) шҟшьних примвдень або Тх частин та земл1 у спшьне користуваннл (/

18.
Про внесеннл змш до ршеннл сесн ПерешепинськоТ мкькоТ ради В1д 20.12.2018 року 
№17-8/У1 «Про затвердженнл мереж1 та чисельносН прашвнимв установ, лк! будуть 
фшансуватисл за рахунок бгоджету ПеревдепинсьҟоТ мкьҟо! ради» 1/

19. Про затвердженнл Положеннл про порлдок використаннл шкшьних автобушв

20.
Про приеднаннл фшш до КЗО «Перешепинськии опорнии освггнш заклад № 1 
ПерешепинсьҟоТ мкькоТ ради ДншропетровськоТ обласп та затвердженнл 1х положень </

21.
Про затвердженнл Статуту ДитлчоТ оргашзацп ПерешепинськоТ мкько! ради «Спшка 
оргашзацш, клуб!в, об’еднань 1 л1дер1в» (МДО «СОКОЛ») V

22.
Про внесеннл змш до рипеннл сесн ПеревдепинськоТ мкько! ради вш 16.01.2019 №27- 
9/УЛ «Про змшу засновника заклад1в освгги ПерешепинськоТ мкькоТ ради». С/

23.
Про вступ до асо1ацп оргашв мкцевого самоврлдуваннл «Асошацш об’еднаних 
територ1альних громад» (/

24.
Про наданна в оренду нежитлового примвденнл за адресого: с. Голуб1вка, вул. Леш 
УкраТнки, 32-6. У

25.
Про наданнл в оренду СОК «Молочна рка» частини нежитлового примвденна за 
адресого: м. Перешепине, вул. Шевченка,43

/



26.
Про внесеннл змш до рпненнл сесп в1д 13.07.2018 № 4-3/УП «Про встановленнл 
ставок та пшьг 13 сплати земельного податҟу»

27.
Про внесеннл змш до вид1в економ1чно1 д1лльност1 КП «Перевдепине-вода 365» та 
затвердженнл Статуту в новш редакцп 1/

28.
Про продовженнл договору оренди земельно'1 дшлнки з Харизматичного Релишного 
громадого Повного Свангел!» «Ввдродженнл» /

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

30.
Про затвердженнл Положеннл про ком!с110 з питань техногенно-еҟолопчноТ безпеки 1 
надзвичаиних ситуацш ПереадепинськоТ м1сько'Т об’еднано'Т територ1альноТ громади /

31.

Про передачу земельних дшлнок сшьськогосподарсьҟого призначеннл державноТ
власносп у комунальну власшсть ПерешепинськоТ м1сько'Т ради ор1ентовнок> плошего 
6570,5733 га, лк1 розташоваш за межами населених пункпв на територи 
Новомосковського раиону ДншропетровсьҟоТ област!

ч

32.

Про передачу земельних дшлнок сшьськогосподарського призначеннл державноТ 
власност! у комунальну власшсть ПерешепинсьҟоТ мкькоТ ради ор1ентовнок> плошего 
394,0000 га, лк1 розташоваш за межами населених пункнв на територп ГС)р’Твського 
раиону ДншропетровськоТ област!

33.

Про затвердженнл техшчноТ документаци 13 землеустрого шодо встановленнл 
(вшновленнл) меж земельноТ дшлнки в натурТ (на мТсцевосн) плошего 0,25 га за 
адресого: вул. Центральна, 120 с. ЛевенцТвҟа длл буд1вництва та обслуговуваннл 
житлового будинку, господарсьҟих буд1вель I споруд (присадибна дшлнка) гр. Редько 
ТОрно Васильовичу

34.

Про затвердженнл техшчноТ документацп 13 землеустрого гцодо встановленнл (ввдновленнд) 
меж земельноГ д1лднки в натур1 (на мкцевосп) плошего 0,12 га за адресого: вул. Миру, 30 с. 
Голуб1вка длл буд1вництва та обслуговуваннл житлового будинку, господарських буд1вель 1 
споруд (присадибна д1ллнка) гр. Семеновш Тетлш 1вашвн1

V

35.

Про затвердженнв техшчноТ документацп 13 землеустрого ододо встановленнл 
(в!дновленнл) меж земельноТ дшлнки в натур! (на м!сцевост1) плошего 0,10 га за 
адресого: вул. Базарна, 55 м. Перешепине длл буд!вництва та обслуговуваннл 
житлового будинку, господарських буд!вель 1 споруд (присадибна дшлнка) гр. Сҟрлга 
Сергно Валентиновичу

V

36.

Про затвердженнл техшчноТ документацп 13 землеустрого шодо встановленнл 
(вшновленнл) меж земельноТ дшлнки в натур! (на м1сцевост!) плошего 0,25 га за 
адресого: вул. Весела, 32 с. Голуб1вка длв буд1вництва та обслуговуваннл житлового 
будинку, господарських буд!вель 1 споруд (присадибна дшлнка) гр. Устименко Олегу 
Вшторовичу

37.

Про затвердженнл проекту землеустрого шодо в1дведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть плогцего 0,25 га за адресого: вул. Хорошуна, 19 с. Р1вне, територТи 
Багатського старостинського округу, длл веденнл особистого селлнського 
господарства гр. Логвиненко Наталп В1ктор1вн1

/

38.

Про затвердженнл проекту землеустрого шодо вшведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть плошего 1,7000 га за адресого: с. Ивне, територ!л Багатського 
старостинського оҟругу длл веденнл особистого селлнського господарства гр. Ничик 
Сергно В1кторовичу

V 1

39.
Про затвердженнл проекту землеустрого шодо в!дведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть плошего 0,9000 га за адресого: вул. Шевченка, 66 с. Михашпвка длл веденнл 
особистого селлнського господарства гр. Михаилишин Лн! Олександр1вн1

г

40.

Про затвердженнл проекту землеустрого шодо ввдведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть плошего 0,25 га за адресого: вул. Центральна, 45 с. Михашпвка длл 
буд1вництва та обслуговуваннл житлового будинҟу господарських буд!вель 1 споруд 
(присадибна дшлнка) гр. Чулн Лгобов! Олекспвш

V

41.

Про затвердженнл проекту землеустрого ододо вшведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть пловдего 0,25 га за адресого: вул. Коваленҟо, 73 с. Багате длл буд1вництва та 
обслуговуваннл житлового будинку господарських буд!вель 1 споруд (присадибна 
дшлнҟа) гр. Коваленко Валентиш Свгешвш

ц



42.

Про затвердженнл проекту землеустрого шодо в1дведеннл земельноТ дгмнки у 
власшсть плошего 1,0000 га за адресого: вул. Шевченка с. Михаил1вка длл веденнл 
особистого сеганського господарства гр. Ушакову Антону Валершовичу

Г

43.

Про затвердженнл проекту землеустрого гцодо вшведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть плотего 0,25 га за адресого: вул. Першого Травнга, 11 с. Михашпвка дда 
будгвництва та обслуговуваннл житлового будинку господарських буд!вель 1 споруд 
(присадибна дьганҟа) гр. БочаровШ Антошш Антошвш

(У

44.

Про затвердженнл проекту землеустрого шодо вдаеденнл земельноТ дшднки у 
власшсть плошек, 2,0000 га за адресого: вул. Шевченка, 34-в с. Михашпвка дга 
веденнл особистого селлнського господарства гр. Пилипенко Наталн В1ктор1вш С-

45.

Про затвердженнл проекту землеустрого шодо вшведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть плошего 2,0000 га за адресого: вул. Шевченка, 34-6 с. Михашпвка дли 
веденнл особистого селлнського господарства гр. Жовненҟо Василго Вшторовичу

/

46.

Про затвердженнд проекту землеустрого шодо вшведеннд земельноТ дшлнки у 
власшсть пловдего 2,0000 га за адресого: вул. Шевченка, 34-а с. Михашивка длл 
веденнл особистого селлнського господарства гр. Жовненко Михаилу Шҟторовичу А'

47.
Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо вшведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть пловдего 2,0000 га за адресого: с. Р1вне дта веденн» особцстого сеганського 
господарства гр. Ничик Ганш Петргвш V

48.

Про затвердженнл проекту землеустрого шодо вшведеннл земельно! дгганки в оренду 
на 49 рогов плошего 0,0370 га за адресого: с-ше Миролгоб1вка, вул. Шкшьна, 2а длл 
1ншого сшьськогосподарського призначеннл (шд буд1вллми 1 спорудами) гр. Ровкор1з 
Володимиру Михаиловичу з часткого 44/100 та Дшенҟо Володимиру Вшторовичу з 
часткого 56/100.

49.

Про затвердженни проекту землеустрого шрдо вшведеннл земельноТ дшлнки в оренду 
на 49 роҟ1в плошего 0,0105 га за адресого: с-вде Миролгоб1вка, вул. Центральна, 5-а 
дга 1ншого сшьськогосподарського призначеннл (шд бу.ивлдми 1 спорудами) гр. 
Вовкор1з Володимиру Михаиловичу

50.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо вшведеннл земельноТ дшднҟи в оренду 
на 49 рок1в плошего 0,0192 га за адресого: с-ше Миролгоб1вка, вул. Центральна, 5-6 
длл 1ншого сшьськогосподарського призначеннл (шд буд1вллми 1 спорудами) гр. 
Дшенко Володимиру Вшторовичу

51.
Про затвердженнл ггроекту землеустрого шодо вшведеннл земельноТ дгганки у 
власшсть пловдего 0,6602 га за адресого: вул. Миру, 72 м. Перешепине длл веденнл 
особистого сеганського господарства гр. Тертишному Андр1го Анатолшовичу

52.

Про затвердженна проеҟту землеустрого ододо вшведеннл земельноТ дьганки у 
власшсть плоодего 0,25 га за адресого: вул. Вишнева, 20 с. Керношвка длл буд1вництва 
та обслуговуваннл житлового будинку господарсьҟих буд1вель 1 споруд (присадибна 
дшлнка) гр. Бшьо Василго Степановичу

V

53.
Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо вшведешга земельноТ дшинки у 
власшсть плошего 0,2311 га за адресого: вул. Вишнева, 20 с. Керношвка дли веденнл 
особистого селинського господарства гр. Бшьо Василго Степановичу

54.

Про затвердженни проекту землеустрого шодо вшведеннл земельноТ дгганки у 
власшсть плошего 0,25 га за адресого: вул. Вишнева, 13 с. Керношвка длл буд!вництва 
та обслуговуваннд житлового будинҟу господарських буд1вель 1 споруд (присадибна 
дшннка) гр. Бшьо Владиславу Васильовичу

/

1

55.
Про затвердженнл проекту землеустрого шодо вшведеннл земельноТ дшлнҟи у 
власшсть плошего 0,25 га за адресого: вул. Вишнева, 13 с. Керношвка дга веденнл 
особистого селлнсьҟого господарства гр. Бшьо Владиславу Васильовичу (/

56.

Про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого ододо вшведеннл земельноТ 
дшлнки у власшсть плошего 2,00 га за адресого: вул. Запор1зька, 106/4 м. Перешепине 
длл ведешга особистого селлнського господарства гр. Болоховець Микол1 
Олексшовичу

!

(

57.
Про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого шодо вшведенни земельноТ 
дцганҟи у власшсть пловдего 1,00 га за адресого: вул. Запор1зька, 106/7 м. Перешепине 
длл веденни особистого селлнського господарства гр. Знахур Григорпо 1вановичу

(/



58.
Про наданнв дозволу на розробку проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельно'! 
двдлнки у власшсть плогцего 0,65 га за адресого: вул. Миру, 74 м. Перевдепине длл 
веденни особистого селлнського господарства гр. Бабенко Григорно Михаиловичу

59.

Про наданнл дозволу на розробку проеҟту землеустрого гцодо ввдведеннв земельно!' 
двдлнҟи у власнготь плогцего 0,10 га за адресого: вул. Красна, 5 м. Перешепине длл 
буд1вництва та обслуговуваннл житлового будинку господарських буд!вель 1 споруд 
(присадибна дгллнка) гр. Матв1енко Сергпо Володимировичу

1/

60.

Про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого гцодо ввдведеннл земельно'! 
двдлнки у власнготь плошего 0,15 га за адресого: вул. Красна, 5 м. Перегцепине длл 
веденнл особистого селлнського господарства гр. Матв1енҟо Сергно Володимировичу V

61.

Про наданни дозволу на розробку проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ 
двдлнки у власшсть плошего 0,25 га за адресого: вул. Центральна, 95 с. Левешцвҟа длл 
буд1вництва та обслуговуваннл житлового будинҟу господарських буд!вель 1 споруд 
(присадибна двдлнка) гр. Мороз Олександру Олеҟсандровичу

с/

62.
Про наданнл дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого шодо ввдведеннл земельноТ 
дшлнки у впасшсть плошего 0,12 га за адресого: вул. Центральна, 95 с. Левешцвка длл 
1ндив1дуального сад!вництва гр. Мороз Олександру Олександровичу

/

63.
Про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого гцодо ввдведенни земельноТ 
двдлнҟи у власшсть плошего 0,3112 га за адресого: вул. Вишнева, 31 с. Керновдвка длл 
веденнв особистого селинського господарства гр. Винник Валентиш 1вашвн1 V

64.
Про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого тодо ввдведеннл земельноТ 
дшлнки у власшсть пловдего 0,0657 га за адресого: вул. П1вшчна, 1 с. Панавдвка длл 
веденнл особистого селлнського господарства гр. Дузь Валентиш Степашвш

65.

Про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого шодо ввдведеннв земельноТ 
дшлнки в оренду ор1ентовного пловдего 0,30 га за адресого: вул. Нах1мова, 20 (в к!нц1 
присадибноТ двдлнки) м. Перешепине длл веденнл особистого ссллнського 
господарства гр. Почев1рн1и Тетлш Олександр1вш

66.
Про вилученнл земельноТ дшлнҟи плошего 1,20 га по вул. Калиновш, 2-А в м. 
Перегцепине у КП «Раиводоканал» Новомосковського раиону та скасуванни р!шеннл 
№ 6-9/УИ ввд 03.02.2017 року

67.

Про внесеннл змш до р!шеннл сеси ПерегцепинськоТ мгоькоТ ради № 18-13/УП 
в1д 13.07.2017 «Про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого вдодо 
в!дведеннл земельноТ дшлнки в оренду на 49 рогов дли буд!вництва та обслуговуваннл 
буд!вель торгТвл! гр. Леоненҟо Павлу Михаиловичу»

0

68.

Про затвердженни техшчноТ' документацп' 1з землеустрого гцодо встановленнл 
(вгцновленна) меж земельноТ дшвнки в натур! (на мгоцевосН) плошего 0,41 га за 
адресого: вул. Шевченко, 25-Б м. Перешепине длл розмвденни та експлуатацп 
буд!вель 1 споруд автомобшьного транспорту та дорожнього господарства ПрАТ 
«ДОПАС»

69.
Про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого шодо ввдведеннл земельноТ 
дшлнки в оренду на 49 роҟ1в орТентовного плошего 0,45 га за адресого м. Перегцепине 
вул. Запор1зьҟа, 60 длл шшого сшьсьҟогосподарського призначеннл СФГ «Агро» V

70.
Про наданни дозволу на розробку проекту землеустрого шодо ввдведеннл земельноТ 
дшлнки в оренду на 49 роҟ1в плошего 0,96 га за адресого м. Перешепине вул. 
ЗапорТзька, 58 длл шшого сшьськогосподарсьҟого призначеннл СФГ «Агро»

1

71.
Про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого шодо ввдведеннл земельноТ 
Д1ЛЛНКИ в оренду на 49 рок!в пловдего 0,10 га за адресого м. Перешепине вул. 
Залор1зька, 94 длл шшого сшьськогосподарського призначеннл СФГ «Агро»

/

72.

Про наданнд дозволу на розробку проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельно! 
двдлнки в оренду на 49 роҟ!в ор1ентовного пловдего 0,3930 га за адресого м. 
Перевдепине вул. Незалежност!, 46 длл наданнл послуг у сшьському господарств1 
МПП «Ор1ль»

73.

Про наданни дозволу на розробку проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ 
двдлнки в оренду на 49 рогов ор1ентовного пловдего 1,25 га за адресого м. Перевдепине 
вул. Степова, 12-А длл наданнл послуг у свдьсьҟому господарств! МПП «Орвдь»

V



74.

Про наданна дозволу на розробку техшчноТ документаци 1з землеустрого гцодо змши 
конфпурашТ земельноТ дшднки без зм1ни ТТ шльового призначеннл та плонц, лҟа була 
рашше сформована та передана в користуваннд за договором оренди земл1 № 2312 в1д 
15.09.2017 р. ТОВ «1ОРИДИЧНА КОМПАНЫ «АРТА»

75.

Про погодженнл вдодо вТдведеннд земельноТ дшлнҟи у власшсть плошего 2,00 га на 
територп Багатського старостинського округу, за межами населеного пункту, длл 
веденнл особистого селлнського господарства учаснику АТО гр. Воронову Микол1 
Миколаиовичу (/

76.

Про погодженнл вдодо в!дведеннл земельноТ днмнки у власшсть пловдего 2,00 га на 
територн Багатського старостинського оҟругу, за межами населеного пункту, дли 
веденнл особистого селннського господарства учаснику АТО гр. Говорун Артуру 
Леошдовичу

с/

77.

Про погодженни шодо вшведеннл земельноТ дшинки у власнготь плошего 2,00 га на 
територн Михашпвського старостинського округу, за межами населеного пункту, длд 
веденна особистого селлнського господарства учаснику АТО гр. Ткаченҟо Вггалпо 
Олеговичу,

78.

Про погодженнл шодо в!дведеннл земельноТ дшлнки у власшсть плошего 2,00 га на 
територп Михашпвського старостинсьҟого округу, за межами населеного пункту, длл 
веденнл особистого селлнського господарства учаснику АТО гр. Бакун Анатол1го 
1вановичу

V

79.

Про погодженнл шодо вшведеннд земельноТ дшанки у власшсть плошего 2,00 га на 
територп Михашпвсьҟого старостинського округу, за межами населеного пункту, длд 
веденнд особистого селинсьҟого господарства учаснику АТО гр. Дурневу В1тал1го 
Анатолгаовичу

V

80.

Розгллд заави про наданнл дозволу на вшведеннл земельноТ дшлнки у власшсть 
плошего 2,00 га на територп Михашпвського старостинсьҟого округу, за межами 
населеного пункту, длл веденнл особистого селанського господарства учаснику АТО 
гр. Самоиленко 1вану Миколаиовичу

V ¥
81.

Розглид залви про наданнл дозволу на розробку проеҟту землеустрого шодо 
в1дведенна земельноТ дшанки в оренду плошего 0,0320 га за адресого: вул. Лес! 
УкраТнки, 17д с. Голуб1вҟа дли буд1вництва та обслуговуваннл буд1вель торпвл! 
громадинину Л1вансьҟо'Т республши Ел1ас Габ1

1/

82.

Розгллд заиви про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого шодо 
вшведеннл земельноТ дшлнки в оренду плошего 0,0125 га за адресого: вул. Лес! 
УкраТнки, 17в с. Голуб1вка длл буд!вництва та обслуговуваннл буд!вель торпвл1 
громадинину Л1вансьҟо'Т республши Ел1ас Габ!

83.

Розглад залви про наданнл дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого шодо 
вшведеннл земельноТ дшлнки в оренду пловдего 0,0103 га за адресого: вул. Лес1 
УҟраТнки, 17г с. Голуб1вка длл буд1вництва та обслуговуваннл буд1вель торпвл1 
громадлнину Л1вансько'Т республши Ел1ас Габ!

Т

84.
Розгллд заиви про наданнл дозволу на видшеннл земельноТ дшлнки у постгане 
користуваннл пловдего 0,15 га за адресого мкр. Оршьсьҟии, 14 м. Перешепине 
Перешепинськга шҟол1 мистецтв

V

85.

Розгллд залви про наданнл дозволу на розробҟу проеҟту землеустрого вдодо 
вшведеннл земельноТ частҟи (паго) у власшсть плошего 6,00 га на територп 
Багатського старостинсьҟого округу дли веденнл товарного сшьськогосподарського 
виробництва гр. Добровольському Андрио Михаиловичу

1/

86.

Розгллд заави ододо видшеннл земельноТ частки (паго) в натур1 (на м1сцевост1) та 
наданни дозволу на розробку проекту землеустрого плошего 6,00 га на територп 
Голуб1всьҟого старостинсьҟого округу длл веденнл товарного сшьсьҟогосподарсьҟого 
виробництва гр. Григор’еву ГОрно Володимировичу

/

87.

Розгллд заави про наданнл дозволу на користуваннн земельного дшлнкого на правах 
оренди ор1ентовного пловдего 0,12 га ддл озелененнл та благоустрого за адресого вул. 
Вербна, 7 м. Перешепине (бшл приватного магазину) гр. Лопатенко Ал1ш 
Володимир1вш

1/



88.
Розглдд заиви гр. Загребельного Богдана Серпиовича, про наданнд дозволу на 
встановленнл тимчасово'! споруди длл провадженнв шдприемницько'! д1лльност1 по 
вул. Шевченҟо, 12-А в м. Переодепине

/

89.
Розглид залви гр. Загребельного Богдана Сергшовича, про наданни дозволу на 
встановленни тимчасовоТ споруди дли провадженнл шдприемницькоУ д!вльност1 по 
вул. Соборна, 115-Б в м. Перешепине

90.
Розглдд залви гр. Ликова КЗрвд Федорович, про наданнл дозволу на встановленни 
тимчасовоТ споруди длл провадженнл пвдприемницькоТ дишьносп по вул. Шевченко, 
35-Б в м. Перешепине

/

91.

Про затвердженнл техшчноТ документаци 13 землеустрого шодо встановленнл 
(ввдновленнл) меж земельноТ дшлнки в натур1 (на мгоцевосЦ) плошек) 0,25 га за 
адресок»: вул. Швшчна, 1 с. Панас1вка длк буд1вництва та обслуговуваннв житлового 
будинку, господарських буд1вель 1 споруд (присадибна дшлнка) гр. Дузь Валентши 
Степашвш

{/

92.

Про затвердженнв техшчноУ документацн' 1з землеустрого шодо встановленнв 
(ввдновлевдЛл) меж земельно! дшлнҟи в натур! (на мгоцевосп) плошек) 0,25 га за 
адресого: вул. Центральна,93 с. Левешцвка дли буд!вництва та обслуговуваннл 
житлового будинку, господарських буд!вель 1 споруд (присадибна дшлнка) гр. 
Павленко Св1тлаш Олександр1вш

(/

93.
Про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого шодо ввдведеннл земельноТ 
дшлнки у власшсть плогцего 0,12 га за адресого: вул. 40 ровдв Перемоги, 10 с. 
Левеншвка длл шдиввдуального сад1вництва гр. Варава Мариш Михашпвш V

94.

Про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого шодо ввдведеннл земельноТ 
дшлнки у власшсть плошего 0,3923 га за адресого: вул. 40 роктв Перемоги, б/н с. 
Левенвдвҟа длл веденнл особистого селлнсьҟого господарства гр. Варава Мариш 
Михашивн!

1/

95.
Про вилученни земельноТ дшинки у гр. ДовгоТ Нел1 В1ктор1вни с. Голуб1вка, вул. 
Цвггкова, 17, пловда 0, 72 га

96.
Про наданнл дозволу на розробку проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ 
дшлнки у власшсть пловдего 0,1651 га за адресого: с. КерносТвка, дли веденнв 
особистого селлнсьҟого господарства гр. Гудзь Олександру Олександровичу

97.

Про затвердженнл проекту землеустрого вдодо ввдведеннл земельноТ дшлнки у 
власшсть пловдего 0,35 га за адресого: вул. Швшчна с. Панавдвка, територ1л 
Багатського старостинського оҟругу, длл веденнл особистого селанського 
господарства гр. Гвоздик Олексио Овгеновичу

Особистии ШДПИ<£_


