
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

розпоршжЕння Nь 553

вiд 22листопада 202l року

Про утворення KoMiciT з проведення
обстеження земельноi дiлянки з кадастровим
номером :З22З1 l 01 00:01 : 1 02:0400 по виявленню
та розташуванню об'екта нерухомого майна (гаражу)
по вулицi Киiвська у MicTi Обуховi Киiвськоi областi

м. Обухiв

З метою регулювання правових, економiчних та органiзацiйних основ по
виявленню та розташуванню об'екта нерухомого майна (гаражу) по вулицi
КиТвська у MicTi Обуховi КиiвськоТ областi, земельна дiлянка з кадастровим
номером З2231 10100:01:102:0400, керуючись пунктом 20, частини 4, cTaTTi 42
Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>

1. Утворити комiсiю з проведенitя обстеження земельноi дiлянки з кадастровим
номером:З22З 1 10100:01 : 102:0400 по виявленню та розташуванню об'скта
нерухомого майна (гаражу) по вулицi Киiвська у MicTi Обуховi КиТвськоi
областi в складi 10 осiб:

- ЦЕЛЬОРА Володимир Васильович, заступник мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв ОбухiвськоТ мiськоi ради, голова KoMiciT;

- КОНДРАТЮК Алiна Миколаiвна, начальник управлiння економiки
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi мiськоi ради Киiвськоi областi, секретар
KoMicii;

Члени KoMiciT:
- САВЕНКО IVIаксим Миколайович, заступник мiсъкого голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськоi мiськоi ради;
- БОБКОВА Олена Миколаiвна, начаJIьник вiддiлу фiнансово

господарського забезпечення Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ мiськоI ради
КиiвськоТ областi;

- ГОЛУБЕLЬ Наталiя Миколаiвна, головний спецiалiст юридичного
вiддiлу Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоi областi;



- стрIЛЕtр днатолiй Васильович, нач€UIьник земелъного вiддiлу

Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi мiськоi Ради КиТвськоi областi;

- лЕвчЕнко 
- 
Леся Олександрiвна, фiзична особа - пiдприемець (за

згодою);
--ФЕдоРчЕнкО Людмила Петрiвна, депутат Обухiвськоi MicbKoi ради

Киiвськоi областi (за згодою);
- ткдчЕнко Iрина ДнатолiiЪна' депутаТ Обухiвськоi MicbKoT ради

КиiвськоТ областi (за згодою);
rrlFголЕьiко Наталiя Олександрiвна депутат Обухiвськоi MicbKoi радИ

Киiвськоi обпастi (за згодою).
2. KoMicii в TepMiH до 23 листопада 2021 року провести обстеження

земельноi дiлянки з кадастровим номером:3223110100:01:102:0400 з метою

виявлення та розташування об'екта нерухомого майна (гаражу) по вуличi

киiвська у MicTi Обуховi Киiвсъкоi областi та оформити акт обстеження.

3. Контроль
мiського голови

ради Володимира

за виконанням даного розпорядження покласти на заступник

з питань дiялъностi виконавчих органiв Обухiвськоi мiсъкот

tЕльору.

Застугtник мiсъкого гол

дiяльностi виконавч
MicbKoi ради

w

Кондратюк А.М.

Максим ВяхIРеВ


