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нЕмішАЇвськА сЕлищнА рАдА
БОРОдЯНСЬКОГО РАйОНУ

киЇвськоЇ оБлАсті

розпоряджЕння

Від  16.06.2020  р. Ng35
смт Немішаєве

Про скліікання  сорок дев'ято.і. сесі.і.
НемішаЇвсько.і. селищно.і. ради сьомого  скликання

Відповідно до  ст. 42   Закону УкраЇни "Про місцеве самоврядування в Укра.і.ні" :

1.  Скликати   чергову сорок дев'яту     сесію НемішаЇвсько.і. селищно.і.   ради сьомого
скликання  26 червня   2020  року у смт Немішаєве.

2.  Пленарне  засідання провести   26.06.2020   року  о  15-й  годині   за адресою  :  смт
Немішаєве, вул.Б. Хмельницького, 1.

3. На розгляд ради на сорок дев'яту   сесію  винести питання:

•    Про   внесення   змін   до   рішення   38   сесіЇ   УП   скликання   від   13.06.2019   «Про
затвердження   Прокр"и   розвитку   житлово-комунального   господарства   селища
Немішаєве на 2019 -2020 роки»

•    Про внесення змін до рішення 44 сесі.і. УП скликання НемішаЇвсько.і. селиіцно.і. ради від
18.12.2019року"ПроселищнийбюджетНеміша.і.всько.і.селищно.і.радина2020рік».

•    Про затвердження   технічно.і. документаці.і. і3 землеустрою щодо встановлення меж
земельноЇ діляни в натурі (на місцевості)  площею о,1000 га по вул. Чкалова, 50/1 в
смт  Немішаєве,     кадастровий  номер  земельно.і.  ділянки     3221055900:02:001:0193,
цільове   призначення   -   для   будівництва   та   обслуговування   будівель   закладів
комунального обслуговування  ( котельня).

•    Про затвердження    технічно.і.  документаціЇ і3 землеустрою щодо встановлення меж
земельно.і. ділянки в натурі (на місцевості)  площею о,0200 га по вул. Чкалова, 50/2 в
смт  Немішаєве,     кадастровий  номер  земельно.і.  ді]іянки     3221055900:02:001:0194,
цільове   призначення   -   для   будівництва   та   обслуговування   будівель   зак]іадів
комунатіьного обслуговування  ( бойлерна).

•   Про  затвердження     проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельно.і.  ділянки  в
комуншьну  власність     Неміша.і.вській  селищній  раді     площею  о.2537     га  д]ія
розміщення та експлуатаці.і. основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробно.і., машинобудівноЇ та іншо.і. промисловості, що розташована за
адресою:  Ки.і.вська обл, Бородянський район, смт.Немішаєве   (в   межах населеного
пункту), вул.Біохімічна .

•   Про вкjіючення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на
земельних     торгах  у  формі  аукціону  земельно.і.  ділянки  іілощею  о.2537  га  дтія
розміщення та експлуатаці.і. основних,  підсобних  і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробно.і., машинобудівно.і. та іншо.і. промисловості, що розташована за
адресою:  Ки.і.вська обл,  Бородянський  район,  смт.Немішаєве  (в   межах  населеного



пункту), вул.Біохімічна, кадастровий номер: 3221055900:04:001 :0174 та продаж права
оренди на не.і. на земельних торгах у формі аукціону.

•    Про      затвердження      звіту      про      експертну      оцінку      земельно.і.      ділянки
несільськогосподарського призначення площею о,0059  га по вул. Заводська, 48А/3  в
смт.   Немішаєве   та   погодження   продажу   земельно.і.   ділянки      фізичній   особі-
підприємцю Романчуку Юрію Анатолійовичу.

•    Про      затвердження      звіту      про      експертну      оцінку      земельно.і.      ділянки
несільськогосподарського призначення площею о,0450  га по вул. Затишна, 2Б  в смт.
Немішаєве та погодження продажу земельноЇ ділянки   громадянці Скворцовій Вірі
Семенівні.

•    Про  внесення  змін  до  рішення  44  сесіЇ  УІІ  скликання  від  18.12.2019  року  «Про
щдання   дозволу громадянам Кучеренку Володимиру Васильовичу та Сиволоцькій
Тетяні  Володимирівні  на  складання  технічно.і.  документаці.і.  і3  землеустрою  щодо
встановлення меж земельноЇ ділянки в натурі (на місцевості)  площею о,11 га по вул.
Мічуріна,   17  в     смт  Немішаєве  для  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку,господарських будівель та споруд.

•    Про  внесення  змін  до  рішення  48  сесі.і.  УП  скликання  від  26.05.2020  року  «  Про
надання дозволу громадянці Гуренко Ользі Володимирівні на виготовлення проекгу
землеустрою щодо відведення у власність земельно.і. ділянки площею о.0030 га для
будівництва індивідуального гаража № 52 по вул. Миру, 51 в смт Немішаєве» ( щодо
збільшення площі до о.0035  га)

•   Про надання дозволу громадянці демченко Марі.і. Микола.і.вні  на складання  технічно.і.
документаці.і. і3 землеустрою щодо встановлення меж земельно.і. ділянки в натурі (на
місцевості)  площею о,0770 га по вул. Медова, 14  в смт Немішаєве для  будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

•   Про надання дозволу громадянину Тищенку Олександру Григоровичу  на складання
технічноЇ документаці.і. і3 землеустрою щодо встановлення меж земельно.і. ділянки в
натурі (на місцевості)   площею о,015  га по вул.  Пушкіна,  54 в смт Немішаєве для
будівництва  та  обслуговування   житлового   будинку,   господарських   будівель   та
споруд.

•    Про  затвердження  технічно.1.  документаці.1.  і3  землеустрою  щодо  встановлення  меж
земельноЇ ділянки в натурі (на місцевості)  площею о,0744 га по вул. Чкалова, 45 в смт
Немішаєве  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель та споруд та надання   ділянки   у спільну часткову   власність (по  І/4 частки
кожному)      іромадянам   Компанець   Олександру   Сергійовичу,   Компанець   Ользі
ОлексіЇвні, Компанець ігорю Олександровичу, КОстецькій Юлі.і. Олександрівні.

•    Про  затвердження  технічно.і.  документаці.і.  і3  землеустрою  щодо  встановлення  меж
земельно.і. ділянки в натурі (на місцевості)  площею о,1066 га по вул. Пушкіна, 33 в смт
Немішаєве  дjія  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель та споруд та надання   діjіянки   у   спільну часткову   власність (по І/2 частки
кожному)  іромадянам Гуменюку Сергію Юрійовичу, Гуменюку Сергію Сергійовичу.

•   Про   надання   дозволу   громадянину   Піщанському   Максиму   Вікторовичу   на
виготовлення  проекту землеустрою  щодо  відведення  у  власність  земельно.і. ділянки
площею   о.0090   га   для   будівництва   індивідуального   гаража   №   5   по   вул..
Технікумівська, 26 в смт Немішаєве.

•   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельно.і. ділянки площею
о,003З га для   будівництва   індивідуального гаражу № 8   по вул. Горького, 21  в смт
Немішаєве та передачу .і-і. у власність іромадянці данильчук інні Михайлівні.



•   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення   земельно.і. ділянки площею
о,0027 га для   будівництва   індивідуального гаражу № 57   по вул. Миру, 51   в смт
Немішаєве та передачу .і-і.  у власність   громадянці Прокопчук Вікторі.і. Василівні.

•   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельно.і. ділянки площею
о,0041  га для   будівництва   індивідуального гаражу № 40   по вул. Миру, 51   в смт
Немішаєве та передачу .і-і. у власність іромадянці Клодницькій інні Василівні.

•   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельно.і. ді]іянки площею
о,0075   га  для     будівництва     індивідуального  гаражного  боксу  №   101   по  вул.
Технікумівська , 24 на територіЇ ОК ГО «Мрія» та передачу .іЇ у власність  кромадянину
Солонару Олександровичу Олександровичу.

•   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельно.і. ділянки площею
о,0035 га для   будівництва   індивідуального гаражу № 34   по вул. Миру, 51   в смт
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Селищний гол

Сарган Людмилі Степанівні.


