
                                                              

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

Тридцять четвертої сесії восьмого скликання 

10.11.2022 року       м. Обухів 

    

Початок о 10-00 год.     закінчення   16 - 55 год. 

 

Пленарне засідання тридцять четвертої сесії Обухівської міської ради 

відкриває і веде секретар ради Клочко Сергій Миколайович. 

 

Загальний склад ради 34 депутати. 

Всього обрано - 34 депутати. 

Присутні на сесії - 22 депутатів (список додається). 

Відсутніх – депутатів: Акимов О.А., Ільєнко Л.О., Кайнар Н.В., Купріянчик 

А.І., Лук’яненко О.І., Малишев В.О., Мількевич О.С., Паєнко О.В., Трач 

М.М., Трегуб Р.Г., Устименко О.М., Шевчук Д.В. 

На пленарне засідання тридцять четвертої сесії Обухівської міської ради 

восьмого скликання запрошувались і присутні заступники міського голови та 

начальники відділів і управлінь виконавчого комітету міської ради, 

начальники, старости сіл. (Список додається). 

 

Секретар ради вніс на розгляд та затвердження порядок денний тридцять 

четвертої сесії:  

1. Звіт про виконання бюджету Обухівської міської територіальної 

громади на 2022 рік за 9 місяців 2022 року.  

2. Про затвердження першого заступника Обухівського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради.  

3. Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» Обухівської 

міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки на 2022 рік.  

4. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019     

№1330-57-УІІ «Про затвердження Положення про шкільний бюджет 

участі на території Обухівської міської об’єднаної територіальної 

громади».  

5. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020           

№79 - 3- VІІІ «Про затвердження Положення про громадський бюджет 

на території Обухівської міської територіальної громади».  

6. Про внесення змін до кошторису Програми з питань благоустрою на 

території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки  на 2022 рік.  

7. Про внесення змін до «Комплексної Програми утримання та розвитку 

вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської 



міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки» 

на 2022 рік.  

8. Про внесення змін до кошторису міської цільової Програми розвитку 

Молодіжної політики, фізичної культури і спорту на території 

Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 

рік.  

9. Про внесення змін до додатків до Комплексної програми розвитку та 

фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну 

допомогу на території Обухівської міської територіальної громади  на 

2021-2025 роки на 2022 рік.  

10. Про затвердження Кошторису Комплексної Програми підтримки сім’ї 

та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на території Обухівської 

міської  територіальної громади на 2021-2025 роки, на 2022 рік.  

11. Про внесення змін до кошторису Комплексної Програми культурно-

мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки на 2022 рік.  

12. Про внесення змін до Програми захисту населення і територій 

Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки на 2022 рік (з 

наступними змінами).  

13. Про внесення змін до кошторису Програми енергозбереження і 

енергоефективності та реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на території Обухівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік.  

14. Про затвердження Програми робіт з обстеження об’єктів, 

пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської 

територіальної громади.  

15. Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства Обухівської 

міської ради «Обухівтеплотрансбуд» та затвердження його у новій 

редакції.  

16. Про затвердження Порядку отримання та використання Комунальним 

підприємством Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» 

гуманітарної допомоги на утримання територіальної оборони 

Обухівської міської територіальної громади у період воєнного стану.  

17. Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства 

«Обухіврайтепломережа» та затвердження його у новій редакції.  

18. Про внесення змін до Статуту Обухівського водопровідно-

каналізаційного підприємства та затвердження його у новій редакції.  

19. Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального 

підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2022 

рік.  

20. Про затвердження передавального акту.  

21. Про умови оплати праці секретаря Обухівської міської ради у 2022 

році.  



22. Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради від 

17.12.2021 № 519-18–VIІI “Про бюджет Обухівської міської 

територіальної громади на 2022 рік”.  

23. Про зупинення дії Положення про резервний фонд бюджету 

Обухівської міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженого 

рішенням сесії Обухівської міської ради від 17.12.2021 № 518-18- VІІІ.  

24. Про затвердження Плану діяльності з підготовки та затвердження 

регуляторних актів у сфері господарської діяльності Обухівської 

міської ради Київської області та Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради Київської області на 2023рік.  

25. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради  Київської 

області від 27.01.2022 №544 « Про передачу з балансу Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради Київської області у господарське 

відання та на баланс Обухівському водопровідно-каналізаційному 

підприємству спеціалізованих транспортних засобів».  

26. Про безоплатну передачу транспортного засобу з балансу 

Комунального підприємства «Обухіврайтепломережа» на баланс 

Комунального підприємства Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд».  

27. Про затвердження Схеми теплопостачання м.Обухова на період до 

2031 року.  

28. Про відзначення Почесною грамотою Обухівської міської ради.  

29. Про перейменування вулиць, провулків та житлового масиву в 

населених пунктах Обухівської територіальної громади Обухівського 

району Київської області.  

30. Про затвердження детального плану території земельної ділянки для 

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення на території Дерев’янської сільської ради, 

Обухівського району, Київської області (кадастрові номери 

3223182500:04:003:0008, 3223182500:04:003:0024, 3223182500:04:003:0049, 

3223182500:04:003:0050, 3223182500:04:003:0051, 3223182500:04:003:0052, 

3223182500:04:003:0056). 

31. Про розгляд питань по регулюванню земельних відносин.  

32. Різне. 

 

Секретар ради Клочко Сергій Миколайович вніс пропозицію запропонований 

порядок денний взяти «за основу».  

 

Результати голосування : «за основу» - «За»- 22, «проти»- 0, «утримались» - 

0, не голосували – 0. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

Виступила депутат Федорченко Л.П. щодо: 1. включення до порядку денного 

питання «Щодо розгляду звернення» і розгляду даного питання 3 питанням 



порядку денного; 2. Щодо закупівлі 100 комплектів зимового одягу з 

внесенням змін до програми (розглянути в різному). 

Виступив заступник Обухівського міського голови щодо включення до 

порядку денного питання щодо втрати чинності рішення: «Про передачу в 

оренду нерухомого майна,що належить до комунальної власності 

Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської 

області, яке знаходиться за адресою: м. Обухів, вулиця Каштанова, 4/1А, без 

проведення аукціону» 

Секретар ради ставить на голосування дані пропозиції: 

Результати голосування за першу пропозицію Федорченко Л.П.: «За»- 21, 

«проти»- 0, «утримались» - 0, не голосували – 1. (Результати поіменного 

голосування додаються). 

Результати голосування за другу пропозицію Федорченко Л.П.: «За»- 21, 

«проти»- 0, «утримались» - 0, не голосували – 1. (Результати поіменного 

голосування додаються). 

Результати голосування за пропозицію Савенка М.М.: «За»- 22, «проти»- 0, 

«утримались» - 0, не голосували – 0. (Результати поіменного голосування 

додаються). 

ВИРІШИЛИ : Порядок денний тридцять четвертої сесії Обухівської міської 

ради восьмого скликання затвердити.  

 

Результати голосування за порядок денний (з пропозиціями) в цілому – за – 

22, проти – 0,  утримались – 0, не голосували – 0. 

                     (Результати поіменного голосування додаються ).  

 

Виступила депутат Щеголенко Н.О. щодо невиконання перспективного 

плану міської ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Обухівської міської територіальної 

громади на 2022 рік за 9 місяців 2022 року. 

 Доповідає: Медвідчук Ніна Іванівна – начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Виступила Щеголенко Н.О. з приводу відсутності звітів про виконання 

програм за 9 місяців. 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 643 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про виконання бюджету Обухівської 



міської територіальної громади на 2022 рік за 9 місяців 2022 року» 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 4, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження першого заступника Обухівського міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради.  

Клочко Сергій Миколайович – секретар ради вніс на розгляд ради 

кандидатуру Верещака Анатолія Миколайовича на посаду першого 

заступника Обухівського міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Обухівської міської ради та вніс на розгляд проект рішення. 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

З питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту виступив голова комісії Смиковський Андрій Леонідович. 

(Зачитав висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 644 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про затвердження першого заступника 

Обухівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Обухівської міської ради.» 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 4, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення.  

Доповідає: Федорченко Людмила Петрівна – депутат Обухівської міської 

ради.  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Виступили: 

Ігор Цурупа – надав інформацію щодо того, що необхідна нова організація 

для проведення оренди. 

Яцун Б.І. – щодо важливості проекту Кровоспас. 

Савенко М.М. – повідомив присутнім, що волонтери можуть перевозити своє 

обладнання. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 645 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про розгляд звернення 

Результати голосування: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 



 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» 

Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки на 2022 рік. 

 Доповідає: – Савенко Максим Миколайович – заступник міського голови 

( Вніс на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

З гуманітарних питань виступила голова комісії Паєнко Олена Василівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 646 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до комплексної 

програми «Турбота» Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 

2025 роки на 2022 рік.» 

Результати голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 

20.12.2019 № 1330-57-УІІ «Про затвердження Положення про шкільний 

бюджет участі на території Обухівської міської об’єднаної територіальної 

громади».  

Доповідає: – Савенко Максим Миколайович – заступник міського голови.  

( Вніс на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

З гуманітарних питань виступила голова комісії Паєнко Олена Василівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 647 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до рішення Обухівської 

міської ради від 20.12.2019 № 1330-57-УІІ «Про затвердження Положення 

про шкільний бюджет участі на території Обухівської міської об’єднаної 

територіальної громади» 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 3. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 

24.12.2020 №79 - 3- VІІІ «Про затвердження Положення про громадський 



бюджет на території Обухівської міської територіальної громади».  

Доповідає: – Савенко Максим Миколайович – заступник міського голови. 

( Вніс на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 648 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до рішення Обухівської 

міської ради від 24.12.2020 №79 - 3- VІІІ «Про затвердження Положення про 

громадський бюджет на території Обухівської міської територіальної 

громади». 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 3. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису Програми з питань 

благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки  на 2022 рік.  

Доповідає: Кулініч Ірина Вікторівна – начальник відділу з питань 

благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 649 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до кошторису 

Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки  на 2022 рік.» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Комплексної Програми утримання та 

розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів 

Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 

роки» на 2022 рік 

Доповідає:  Цельора Володимир Васильович – заступник  міського голови.  



( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 650 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до «Комплексної 

Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності 

населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської 

області на 2021-2025 роки» на 2022 рік» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису міської цільової Програми 

розвитку Молодіжної політики, фізичної культури і спорту на території 

Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік.  

Доповідає: Єльський Максим Петрович – начальник відділу молоді, фізичної 

культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

( Вніс на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

З гуманітарних питань виступила голова комісії Паєнко Олена Василівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 651 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до кошторису міської 

цільової Програми розвитку Молодіжної політики, фізичної культури і 

спорту на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки на 2022 рік» 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 3. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до додатків до Комплексної програми 

розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають 

медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади  

на 2021-2025 роки на 2022 рік.  



Доповідає: – Шевченко Антоніна Василівна – заступник міського голови. 

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

З гуманітарних питань виступила голова комісії Паєнко Олена Василівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 652 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до додатків до 

Комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони 

здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської 

територіальної громади  на 2021-2025 роки на 2022 рік.» 

Результати голосування: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Кошторису Комплексної Програми 

підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на території 

Обухівської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки, на 2022 рік.  

Доповідає: Жевага Юлія Олександрівна -  начальник служби у справах дітей 

та сім’ї виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

З гуманітарних питань виступила голова комісії Паєнко Олена Василівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 653 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про затвердження Кошторису 

Комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей 

«Назустріч дітям» на території Обухівської міської  територіальної громади 

на 2021-2025 роки, на 2022 рік» 

Результати голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису Комплексної Програми 

культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік. 

 Доповідає : Богданович Тетяна Іванівна – начальник відділу культури, 

національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради.  



( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

З гуманітарних питань виступила голова комісії Паєнко Олена Василівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 654 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до кошторису 

Комплексної Програми культурно-мистецьких заходів на території 

Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік.» 

Результати голосування: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми захисту населення і 

територій Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки на 2022 

рік (з наступними змінами).  

Доповідає: Ленда Олександр Миколайович – завідувач сектором з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту. КБ 

( Вніс на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

З гуманітарних питань виступила голова комісії Паєнко Олена Василівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 655 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до Програми захисту 

населення і територій Обухівської міської територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 

роки на 2022 рік (з наступними змінами)» 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 1, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису Програми 

енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку 



житлово-комунального господарства на території Обухівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік. 

 Доповідає:  Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської 

міської ради  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 656 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до кошторису 

Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік.» 

Результати голосування: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми робіт з обстеження об’єктів, 

пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської 

територіальної громади.  

Доповідає:  Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської 

міської ради  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 657 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про затвердження Програми робіт з 

обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території 

Обухівської міської територіальної громади» 

Результати голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 



              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства 

Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» та затвердження його у 

новій редакції. 

 Доповідає:  Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської 

міської ради  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

Депутат Щеголенко Н.О. Запропонувала доповнити статут пунктом 7.5 – 

контроль здійснює засновник та пунктом 7.6. – зобов’язати підприємство 

проводити щорічний аудит.  

Секретар ради ставить на голосування дані пропозиції: 

Результати голосування за пункт 7.5.  «За»- 20, «проти»- 0, «утримались» - 1, 

не голосували – 1. (Результати поіменного голосування додаються). 

Результати голосування за пункт 7.6.: «За»- 21, «проти»- 0, «утримались» - 0, 

не голосували – 1. (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 658 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до Статуту 

Комунального підприємства Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд» та затвердження його у новій редакції» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку отримання та використання 

Комунальним підприємством Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд» гуманітарної допомоги на утримання територіальної 

оборони Обухівської міської територіальної громади у період воєнного 

стану.  

Доповідає:  Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської 

міської ради  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  



З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 659 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про затвердження Порядку отримання та 

використання Комунальним підприємством Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд» гуманітарної допомоги на утримання територіальної 

оборони Обухівської міської територіальної громади у період воєнного 

стану.» 

Результати голосування: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства 

«Обухіврайтепломережа» та затвердження його у новій редакції. 

Доповідає:  Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської 

міської ради 

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Депутат Щеголенко Н.О. Запропонувала статути усіх підприємств також 

доповнити аналогічними вправками як і пункти 7.5,7.6 в Статуті 

Комунального підприємства Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд».  

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 660 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до Статуту 

Комунального підприємства «Обухіврайтепломережа» та затвердження його 

у новій редакції» 

Результати голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 



19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Обухівського водопровідно-

каналізаційного підприємства та затвердження його у новій редакції. 

Доповідає: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської 

міської ради  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 661 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до Статуту 

Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства та затвердження 

його у новій редакції» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки 

Комунального підприємства Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд» на 2022 рік.  

Доповідає: – Савенко Максим Миколайович –заступник міського голови.  

( Вніс на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 662 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про затвердження Програми фінансової 

підтримки Комунального підприємства Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд» на 2022 рік.» 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 1, «утримались» - 2, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 



21. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту.  

Доповідає: – Савенко Максим Миколайович – заступник міського голови. 

 ( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 663 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про затвердження передавального акту» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці секретаря Обухівської міської ради у 

2022 році.  

Доповідає: Медвідчук Ніна Іванівна – начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Виступив депутат Яцун Б.І. щодо виключення 4 пункту проекту рішення та 

заміни в проекті рішення: «виплати матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати» 

замінити на «у розмірі посадового окладу». 

Секретар ради ставить на голосування дану пропозицію: 

Секретар ради Клочко С.М. заявив, що участі у голосуванні приймати не 

буде через конфлікт інтересів. 

Результати голосування «За»- 7, «проти»- 0, «утримались» - 6, не голосували 

– 9. (Пропозицію не підтримано. Результати поіменного голосування 

додаються). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

Секретар ради ставить на голосування за проект в цілому (без змін) 

Секретар ради Клочко С.М. заявив, що участі у голосуванні приймати не 

буде через конфлікт інтересів. 

Результати голосування «За»- 17, «проти»- 2, «утримались» - 2, не 

голосували – 1. (Проект не підтримано. Результати поіменного голосування 

додаються). 

Секретар ради ставить на голосування пропозицію депутатів про повернення 

до розгляду питання «Про умови оплати праці секретаря Обухівської міської 

ради у 2022 році» 



Результати голосування «За»- 22, «проти»- 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0 (Пропозицію підтримано. Результати поіменного голосування 

додаються). 

Шляхом обговорення з депутатами прийшли до спільного рішення, а саме: 3 

пункт викласти - «матеріальну допомогу: на оздоровлення у розмірі 

посадового окладу при наданні щорічної відпустки, для вирішення 

соціально-побутових питань у розмірі посадового окладу у межах витрат». 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 664 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про умови оплати праці секретаря 

Обухівської міської ради у 2022 році» 

Секретар ради заявив, що участі у голосуванні приймати не буде через 

конфлікт інтересів. Заява додається. 

Результати голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради 

від 17.12.2021 № 519-18–VIІI “Про бюджет Обухівської міської 

територіальної громади на 2022 рік”. 

Доповідає: Медвідчук Ніна Іванівна – начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 665 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до рішення сесії 

Обухівської міської ради від 17.12.2021 № 519-18–VIІI “Про бюджет 

Обухівської міської територіальної громади на 2022 рік”» 

Депутат Ткаченко І.А. заявила про те, що в неї не спрацював електронний 

пристрій для голосування і просила зарахувати її голос «за» проект рішення. 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 2, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: Про зупинення дії Положення про резервний фонд бюджету 

Обухівської міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженого 

рішенням сесії Обухівської міської ради від 17.12.2021 № 518-18- VІІІ. 

Доповідає: Медвідчук Ніна Іванівна – начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  



З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 666 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про зупинення дії Положення про 

резервний фонд бюджету Обухівської міської територіальної громади на 

2022 рік, затвердженого рішенням сесії Обухівської міської ради від 

17.12.2021 № 518-18- VІІІ» 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 3, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки та 

затвердження регуляторних актів у сфері господарської діяльності 

Обухівської міської ради Київської області та Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради Київської області на 2023рік.  

Доповідає: – Савенко Максим Миколайович –заступник міського голови..  

( Вніс на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту виступив голова комісії Смиковський Андрій Леонідович. 

(Зачитав висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 667 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про затвердження Плану діяльності з 

підготовки та затвердження регуляторних актів у сфері господарської 

діяльності Обухівської міської ради Київської області та Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради Київської області на 2023рік.» 

Результати голосування: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради  

Київської області від 27.01.2022 №544 « Про передачу з балансу Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради Київської області у господарське відання 

та на баланс Обухівському водопровідно-каналізаційному підприємству 

спеціалізованих транспортних засобів».  

Доповідає:  Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської 

міської ради  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 



виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 668 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до рішення Обухівської 

міської ради  Київської області від 27.01.2022 №544 « Про передачу з балансу 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області у 

господарське відання та на баланс Обухівському водопровідно-

каналізаційному підприємству спеціалізованих транспортних засобів». 

Результати голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу транспортного засобу з балансу 

Комунального підприємства «Обухіврайтепломережа» на баланс 

Комунального підприємства Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд».  

Доповідає: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської 

міської ради. 

 ( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 669 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про безоплатну передачу транспортного 

засобу з балансу Комунального підприємства «Обухіврайтепломережа» на 

баланс Комунального підприємства Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд». 

Результати голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження Схеми теплопостачання м.Обухова на 

період до 2031 року.  

Доповідає: Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської 

міської ради.  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 



виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 670 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про затвердження Схеми теплопостачання 

м.Обухова на період до 2031 року» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 1, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: Про відзначення Почесною грамотою Обухівської міської 

ради.  

Доповідає: Богданович Тетяна Іванівна – начальник відділу культури, 

національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова комісії Іщенко 

Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

З гуманітарних питань виступила голова комісії Паєнко Олена Василівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 671 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про відзначення Почесною грамотою 

Обухівської міської ради» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: Про перейменування вулиць, провулків та житлового масиву 

в населених пунктах Обухівської територіальної громади Обухівського 

району Київської області.  

Доповідає: Соклакова Наталія Валеріївна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

( Внесла на розгляд проект рішення ). 

Виступили: 

Староста села Семенівки – Сторожик Г.А. повідомив присутніх, що жителі 

хочуть перейменувати вулицю Гоголя на вулицю Зарічну. 

Артюшенко Олена Василівна – запропонувала вул. Лєрмонтова в м.Обухові 

перейменувати на вулицю Бердяєва. 

Депутат Ткаченко І.А. – наголосила на тому, що жителі Лєрмонтова 

категорично не хочуть називати вулицю Бердяєва. Запропонувала 

перейменувати на вул. Академічну, оскільки дана назва була погоджена із 

жителями. 



Депутат Яцун Б.І. повідомив присутніх, щодо важливості назвати вул. 

Лєрмонтова саме вул. Бердяєва, також наголосив щодо зміни назви села 

Перше Травня на село Гудимівка. 

Від постійних комісій виступили:  

З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури 

виступив голова комісії Яцун Богдан Іванович. (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

З гуманітарних питань виступила голова комісії Паєнко Олена Василівна. 

(Зачитала висновок комісії - додається). 

 

Секретар ради ставить на голосування за основу проекту рішення. 

Результати голосування за основу: «за» - 19, «проти» - 1, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. (Результати поіменного голосування додаються. 

 

Голосування за перейменування у с. Семенівка вулиці Гоголя на вулицю 

Зарічна: 

Результати голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. (Результати поіменного голосування додаються. 

 

Голосування за перейменування у м. Обухів вулиці Лєрмонтова на вулицю 

Бердяєва: 

Результати голосування: «за» - 7, «проти» - 3, «утримались» - 8, не 

голосували – 4. (Пропозиція не підтримана. Результати поіменного 

голосування додаються. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 672 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про перейменування вулиць, провулків та 

житлового масиву в населених пунктах Обухівської територіальної громади 

Обухівського району Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 1, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

31. СЛУХАЛИ:  Про затвердження детального плану території земельної 

ділянки для землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення на території Дерев’янської сільської ради, Обухівського 

району, Київської області (кадастрові номери 3223182500:04:003:0008, 

3223182500:04:003:0024, 3223182500:04:003:0049, 3223182500:04:003:0050, 

3223182500:04:003:0051, 3223182500:04:003:0052, 3223182500:04:003:0056). 

Доповідає:  Цельора Володимир Васильович – заступник  міського голови.  

( Вніс на розгляд проект рішення ). 

Від постійних комісій виступили:  

З питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

охорони пам’яток та історичного середовища виступив секретар комісії 

Ткаченко Ірина Анатоліївна (Зачитала висновок комісії - додається). 



 

Результати голосування: «за» - 17, «проти» - 1, «утримались» - 3, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

32. СЛУХАЛИ: Про розгляд питань по регулюванню земельних відносин.  

Доповідає: –  Цельора Володимир Васильович – заступник міського голови 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку вартості 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0685 га 

кадастровий номер 3223110100:01:100:0065 цільове призначення – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств, за адресою: вул. Каштанова, 

м. Обухів, Київської області 

Результати голосування: «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 8, не 

голосували – 6. 

              (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки площею 0,0096 га кадастровий номер 3223110100:01:101:0014 

цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

вид використання земельної ділянки – під розміщення об’єкту роздрібної 

торгівлі, за адресою: вул. Каштанова, 22-Б, м. Обухів, Київської області 

Результати голосування:  «за» - 7, «проти» - 1, «утримались» - 7, не 

голосували – 7. 

              (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки площею 0,0177 га кадастровий номер 3223110100:01:028:0110 

цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, вид 

використання земельної ділянки – для комерційного використання (під 

існуюче власне кафе «Стимул»), за адресою: вул. Малишка, 1-А, м. Обухів, 

Київської області 

Результати голосування: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 9, не 

голосували – 4. 

              (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Солодєєву Миколі Миколайовичу технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель площею 0,0650 га 

для ведення особистого селянського господарства, за адресою: вул. 

Солов’їна, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/1 тридцять четвертої сесії 



Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Солодєєву 

Миколі Миколайовичу технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель площею 0,0650 га для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: вул. Солов’їна, м. Обухів, Київської області» 

 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 2, не 

голосували – 2. Депутат Карамаш М.М. заявив про те, що випадково 

натиснув «Утримуюсь» і просив зарахувати його голос «За» проект рішення. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «Прометей ЛТД» технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 4,9999 га для колективного житлового 

будівництва, за адресою: мікрорайон № 3, м. Обухів, Київської області 

Результати голосування: «за» - 13, «проти» - 0, «утримались» - 2, не 

голосували – 7. 

              (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

Приймається процедурне рішення про проведення пакетного голосування. 

Результати процедурного голосування: «за» - 21, «проти» -0, «утримались» -

0, «не голосували» - 1. 

               (Результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Пагас Віктору Казиміровичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення з «для ведення особистого селянського господарства» на «для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1754 га, за адресою: вул. Солов’їна, 

м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/2 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Пагас 

Віктору Казиміровичу проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення з «для ведення особистого 

селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 

0,1754 га, за адресою: вул. Солов’їна, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Паламарчуку Петру Михайловичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення з «для ведення особистого селянського господарства» на «для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1029 га, за адресою: м. Обухів, 

Київської області 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/3 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження 

Паламарчуку Петру Михайловичу проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення з «для ведення 

особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

площею 0,1029 га, за адресою: м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Кушнір Аллі Петрівні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення з 

«для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» площею 0,1066 га, за адресою: район с/т «Вікторія», м. 

Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/4 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Кушнір 

Аллі Петрівні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення з «для ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1066 га, за 

адресою: район с/т «Вікторія», м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Цюкало Тетяні Василівні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» площею 0,0554 га, за адресою: ж.м. Лукавиця, 

м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/5 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Цюкало 

Тетяні Василівні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,0554 га, за 

адресою: ж.м. Лукавиця, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Смолі Наталії Анатоліївні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 



призначення з «для ведення особистого селянського господарства» на «для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» площею 0,0426 га, за адресою: пров. 

Петрусенка, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/6 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Смолі 

Наталії Анатоліївні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення з «для ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,0426 га, за 

адресою: пров. Петрусенка, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Щербань Наталії Петрівні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність цільове 

призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,0487 га, за 

адресою: р-н Педина, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/7 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Щербань 

Наталії Петрівні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого 

селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 

0,0487 га, за адресою: р-н Педина, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Йосипенко Лідії Петрівні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність цільове 

призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1091 га, за 

адресою: вул. Малишка, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/8 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Йосипенко 

Лідії Петрівні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого 

селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 

0,1091 га, за адресою: вул. Малишка, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 



              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Гордієнко Ліні Анатоліївні проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з «для 

ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» площею 0,0626 га, за адресою: вул. Соборна, м. 

Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/9 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Гордієнко 

Ліні Анатоліївні проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на 

«для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,0626 га, за адресою: вул. 

Соборна, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Якушеву Дмитру Анатолійовичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового 

призначення з «для індивідуального садівництва» на «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» площею 0,0531 га, за адресою: ж.м. Вікторія, 168, м. 

Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/10 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Якушеву 

Дмитру Анатолійовичу проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни цільового призначення з «для індивідуального 

садівництва» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,0531 га, за 

адресою: ж.м. Вікторія, 168, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Стретович Наталії Миколаївні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового 

призначення з «для ведення особистого селянського господарства» на «для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1000 га, за адресою: вул. 

Волошкова, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/11 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Стретович 

Наталії Миколаївні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни цільового призначення з «для ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1000 га, за 

адресою: вул. Волошкова, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Мартинову Сергію Олександровичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється з «для ведення підсобного сільського господарства» на «для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» площею 0,0527 га, за адресою: вул. Шевченка, 

32, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/12 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Мартинову 

Сергію Олександровичу проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки цільове призначення якої змінюється з «для ведення підсобного 

сільського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 

0,0527 га, за адресою: вул. Шевченка, 32, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Горбасі Володимиру Сергійовичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового 

призначення з «для ведення особистого селянського господарства» на «для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1500 га, за адресою: вул. Садова, с. 

Нещерів, Обухівського району, Київської області  

Результати голосування:  «за» - 3, «проти» - 2, «утримались» - 12, не 

голосували – 4. 

              (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Івженку Миколі Вікторовичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового 

призначення з «для ведення особистого селянського господарства» на «для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» площею 0,0997 га, за адресою: с. Нещерів, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/13 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Івженку 

Миколі Вікторовичу проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни цільового призначення з «для ведення особистого 

селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 

0,0997 га, за адресою: с. Нещерів, Обухівського району, Київської області» 



Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Буєвичу Андрію Володимировичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0,0845 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: вул. 

Шкільна, 30, с. Семенівка, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/14 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Буєвичу 

Андрію Володимировичу проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду площею 0,0845 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, за адресою: вул. Шкільна, 30, с. Семенівка, Обухівського 

району, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 3. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 17 сесії Обухівської міської ради 

Київської області 8 скликання № 450/39-17-VIII «Про затвердження 

Григоренко Тетяні Вікторівні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність площею 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Леоніда Коваленка, с. Германівка, 

Обухівського району, Київської області» 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/15 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до рішення 

17 сесії Обухівської міської ради Київської області 8 скликання № 450/39-17-

VIII «Про затвердження Григоренко Тетяні Вікторівні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Леоніда Коваленка, с. 

Германівка, Обухівського району, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 13 сесії Обухівської міської ради 

Київської області 8 скликання № 377/67-13–VІІІ від 12.08.2021 «Про надання 

Васютіній Світлані Іванівні дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 3,2400 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, за адресою: Григорівська сільська рада, 

Обухівського району, Київської області» 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/16 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до рішення 

13 сесії Обухівської міської ради Київської області 8 скликання № 377/67-13–



VІІІ від 12.08.2021 «Про надання Васютіній Світлані Іванівні дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 3,2400 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: 

Григорівська сільська рада, Обухівського району, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

13238» (далі - ПРАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238») договору оренди 

земельних ділянок площею 2,0090 га кадастровий номер 

3223110100:01:032:0070 та площею 0,0333 га кадастровий номер 

3223110100:01:032:0062 вид цільового призначення земельної ділянки – 12.08 

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних 

послуг та допоміжних операцій, за адресою: вул. Трипільська, 33, м. Обухів, 

Київської області. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/17 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про укладення з 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОБУХІВСЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238» (далі - ПРАТ 

«ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238») договору оренди земельних ділянок площею 

2,0090 га кадастровий номер 3223110100:01:032:0070 та площею 0,0333 га 

кадастровий номер 3223110100:01:032:0062 вид цільового призначення 

земельної ділянки – 12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, за адресою: вул. 

Трипільська, 33, м. Обухів, Київської області» 

Депутат Щеголенко Н.О. заявила, що участі у голосуванні приймати не буде 

через конфлікт інтересів.  

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення з Кравченко Оксаною Петрівною договору 

оренди земельної ділянки площею 0,0093 га кадастровий номер 

3223110100:01:098:0080 вид цільового призначення земельної ділянки: для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: вул. Київська, 

119/2, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/18 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про укладення з Кравченко 

Оксаною Петрівною договору оренди земельної ділянки площею 0,0093 га 

кадастровий номер 3223110100:01:098:0080 вид цільового призначення 

земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за 

адресою: вул. Київська, 119/2, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 1, не 

голосували – 0. 



              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВІС» (далі – ТОВ «ТВІС») договору оренди 

земельної ділянки площею 1,0000 га кадастровий номер 

3223110100:03:004:0024 цільове призначення - для будівництва та 

обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які 

займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням 

прибутку, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, вид використання земельної 

ділянки - під будівництво виробничої бази, за адресою: вул. Промислова, м. 

Обухів, Київська область, яке має переважне право на укладання договору 

оренди землі на новий строк  

Результати голосування:  «за» - 13, «проти» - 0, «утримались» - 5, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду земельної ділянки площею 0,0011 га 

кадастровий номер 3223110100:01:093:0137 цільове призначення - для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, вид 

використання земельної ділянки - під влаштування до проектуємого офісного 

приміщення автономного входу та благоустрій прилеглої території, за 

адресою: вул. 8-го Березня, 52, біля кв. 4, м. Обухів, Київська область 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО», яке має переважне право на 

укладання договору оренди землі на новий строк 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/19 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про передачу в оренду 

земельної ділянки площею 0,0011 га кадастровий номер 

3223110100:01:093:0137 цільове призначення - для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, вид використання 

земельної ділянки - під влаштування до проектуємого офісного приміщення 

автономного входу та благоустрій прилеглої території, за адресою: вул. 8-го 

Березня, 52, біля кв. 4, м. Обухів, Київська область ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО», яке має переважне право на укладання 

договору оренди землі на новий строк» 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про поновлення з Середою Вікторією Георгіївною строку дії 

договору оренди земельної ділянки площею 0,0070 га кадастровий номер 

3223110100:01:094:0109 цільове призначення - для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, вид використання земельної ділянки - під 

будівництво торгівельно-офісного об’єкту, за адресою: вул. Київська, 144-



В/6, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/20 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до діючого 

договору оренди земельної ділянки, що був укладений та посвідчений 

27.12.2012 Мельник М.В., приватним нотаріусом Обухівського районного 

нотаріального округу, за реєстровим номером 5604, на площу 0,0070 га 

кадастровий номер 3223110100:01:094:0109 цільове призначення - для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання 

земельної ділянки - під будівництво торгівельно-офісного об’єкту, за 

адресою: вул. Київська, 144-В/6, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу Євтушенко Наталії Михайлівні в оренду земельної 

ділянки площею 0,0103 га кадастровий номер 3223182001:01:022:0012 

цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

за адресою: вул. Героїв Майдану, 2-Д, с. Григорівка, Обухівського району, 

Київська область 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/21 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про передачу Євтушенко 

Наталії Михайлівні в оренду земельної ділянки площею 0,0103 га 

кадастровий номер 3223182001:01:022:0012 цільове призначення - для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: вул. Героїв 

Майдану, 2-Д, с. Григорівка, Обухівського району, Київська область» 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСТАР» (далі - ПРАТ «КИЇВСТАР») договору 

оренди земельної ділянки площею 0,0200 га кадастровий номер 

3223184201:01:002:0019 цільове призначення - для розміщення та 

експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, за адресою: с. Копачів, 

Обухівського району, Київська область, яке має переважне право на 

укладання договору оренди землі на новий строк 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/22 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про укладення з 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСТАР» (далі - 

ПРАТ «КИЇВСТАР») договору оренди земельної ділянки площею 0,0200 га 

кадастровий номер 3223184201:01:002:0019 цільове призначення - для 

розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, за адресою: с. 

Копачів, Обухівського району, Київська область, яке має переважне право на 

укладання договору оренди землі на новий строк» 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 



 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Сухомлин Юлії Михайлівні технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною 

площею 0,0156 га на дві земельні ділянки площею 0,0111 га та площею 

0,0045 га вид цільового призначення земельної ділянки - для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, за адресою: вул. Каштанова, 9-А, м. 

Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/23 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Сухомлин 

Юлії Михайлівні технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 0,0156 га на дві земельні ділянки 

площею 0,0111 га та площею 0,0045 га вид цільового призначення земельної 

ділянки - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: 

вул. Каштанова, 9-А, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання ФОП Цоколовій Любові Анатоліївні дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0050 

га цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, вид використання земельної ділянки – під існуючий павільйон, за 

адресою: вул. Київська, м. Обухів, Київської області 

Результати голосування:  «за» - 2, «проти» - 1, «утримались» - 14, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛ-АРТА» (далі – ТОВ «ПОДІЛ-АРТА») 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,4800 га вид цільового призначення земельної ділянки - для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за 

адресою: вул. Промислова, 2-А, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/24 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про надання ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛ-АРТА» (далі – ТОВ 

«ПОДІЛ-АРТА») дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,4800 га вид цільового призначення 

земельної ділянки - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, за адресою: вул. Промислова, 2-А, м. Обухів, Київської 

області» 



Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОС» (далі – ТОВ «РОС») проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0,4000 га вид цільового 

призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: вул. 40-річчя Перемоги, 

7-А, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/25 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОС» (далі – 

ТОВ «РОС») проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду площею 0,4000 га вид цільового призначення земельної ділянки: для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за 

адресою: вул. 40-річчя Перемоги, 7-А, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Тільному Віталію Миколайовичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0,0950 га 

вид цільового призначення земельної ділянки: для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, за адресою: м-н Яблуневий, 24, м. Обухів, 

Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/26 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Тільному 

Віталію Миколайовичу проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду площею 0,0950 га вид цільового призначення земельної 

ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою:   

м-н Яблуневий, 24, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання Титаренку Юрію Миколайовичу дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0900 

га кадастровий номер 3223184601:01:014:0069 вид цільового призначення 

земельної ділянки: будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за 

адресою: вул. Олени Ковальчук, 62, с. Германівка, Обухівського району, 

Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/27 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про надання Титаренку Юрію 



Миколайовичу дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0900 га кадастровий номер 

3223184601:01:014:0069 вид цільового призначення земельної ділянки: 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: вул. Олени 

Ковальчук, 62, с. Германівка, Обухівського району, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн Тауер Компані» (далі - ТОВ «ЮТК») 

договору оренди земельної ділянки площею 0,0200 га кадастровий номер 

3223184201:01:002:0019 вид цільового призначення земельної ділянки: для 

розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, за адресою: с. 

Копачів, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 673/28 тридцять четвертої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про укладення з 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн Тауер 

Компані» (далі - ТОВ «ЮТК») договору оренди земельної ділянки площею 

0,0200 га кадастровий номер 3223184201:01:002:0019 вид цільового 

призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об'єктів і 

споруд телекомунікацій, за адресою: с. Копачів, Обухівського району, 

Київської області» 

Результати голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення Обухівської міської ради 

Київської області 

Доповідає: – Савенко Максим Миколайович – заступник міського голови. 

( Вніс на розгляд проект рішення ). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 674 тридцять четвертої сесії Обухівської 

міської ради восьмого скликання «Про втрату чинності рішення Обухівської 

міської ради Київської області» 

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

34. Різне. 

Виступила депутат Федорченко Л.П. з приводу внесення змін до програми 

«Про участь Обухівської міської територіальної громади у підготовці та 

виконанні завдань національного спротиву на 2022 – 2024 роки». 

Проценко Олександр Петрович – начальник відділу оборонної роботи, 

взаємодії з правоохоронними органами та з надзвичайних ситуацій і 



цивільного захисту населення – надав відповідь з даного питання. 

На цьому питання сесії вичерпані.  

 

Секретар ради оголосив про закриття пленарного засідання тридцять 

четвертої сесії Обухівської міської ради.  

Сесію закрито 16.55. 

 

 

Секретар Обухівської міської ради                                           Сергій КЛОЧКО 

 

 

Протокол вела                                                            Катерина ЛІТВІНОВА 


