
                                                              

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

Тридцять сьомої сесії восьмого скликання 

26.01.2023 року       м. Обухів 

    

Початок о 13-40 год.     закінчення   18 - 35 год. 

 

Пленарне засідання тридцять сьомої сесії Обухівської міської ради відкриває 

і веде секретар ради Клочко Сергій Миколайович. 

 

Загальний склад ради 34 депутати. 

Всього обрано - 34 депутати. 

Присутні на сесії - 27 депутатів (список додається). 

Відсутніх – депутатів: Акимов О.А., Кірейчук В.М., Мількевич О.С., Надєєв 

Д.С., Трач М.М.,Трегуб Р.Г., Шевченко Д.А. 

Запізнились: Мадзяновський К.А. 

На пленарне засідання тридцять сьомої 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 

сьомої сесії:  

1. Про звернення щодо ініціативи та організації співробітництва Обухівської 

міської та Української міської територіальних громад Обухівського 

району у сфері надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги. 

2. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 24 грудня 2020 

року № 76-3-VIII «Про затвердження структури виконавчого комітету 

Обухівської міської ради Київської області восьмого скликання, штатної 

чисельності виконавчого комітету та його структурних підрозділів» (з 

наступними змінами).  

3. Про внесення змін до кошторису витрат на 2023 рік до цільової Програми 

про участь Обухівської міської територіальної громади у підготовці та 

виконанні завдань національного спротиву на 2022 – 2024 роки.  

4. Про внесення змін до кошторису витрат на 2023 рік до комплексної 

Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом 

благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 

2021 – 2025 роки. 

5. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області 

від 17.12.2021 №519-18-VIII “Про бюджет Обухівської міської  

територіальної громади на 2022 рік ”. 



6. Звіт про підсумки діяльності комунального підприємства Обухівської 

міської ради «Обухівська міська варта» за 2022 рік  

7. 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 2023 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 2023 рік. 

9. Про внесення змін до кошторису витрат на 2023 рік до комплексної 

Програми «Розумне місто» на території Обухівської міської 

територіальної громади на 2021 – 2025 роки.  

10. Про внесення змін до кошторису Програми співфінансування робіт з 

реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення 

багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної 

громади на 2021 –2025 роки на 2023 рік. 

11. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2022 № 

694-36- VIII «Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства 

Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» та затвердження його у 

новій редакції» 

12. Про внесення змін до кошторису Програми захисту населення і територій 

Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2023 рік. 

13. Про внесення змін до Комплексної програми охорони навколишнього 

природного середовища на території Обухівської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки на 2023 рік. 

14. Про внесення змін до додатку 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 2023 рік.  

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

22.12.2022 № 718-36-VIІI “Про бюджет Обухівської міської  

територіальної громади на 2023 рік ”. 

16. Про затвердження Положення про використання коштів резервного фонду 

бюджету Обухівської міської територіальної громади. 

17. Про надання громадській організації «Аномалія» фінансової підтримки у 

вигляді сплати орендної плати за майно комунальної власності 

Обухівської міської територіальної громади Обухівського району 

Київської області.  

18. Про надання згоди на отримання благодійної допомоги.  

19. Про надання згоди на отримання гуманітарної допомоги та визначення її 

балансоутримувачів.  

20. Про зміну статусу житлового приміщення комунальної власності у селі 

Копачеві на гуртожиток.  

21. Про розгляд питань по регулюванню земельних відносин.  

22. Різне. 

 



Секретар ради Клочко Сергій Миколайович вніс пропозицію запропонований 

порядок денний взяти «за основу».  

 

Результати голосування: «за основу» - «За»- 25, «проти»- 0, «утримались» - 1, 

не голосували – 0. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

Виступила начальник фінансового управління Медвідчук Ніна Іванівна щодо 

включення до порядку денного питання «Про внесення змін до кошторису 

комплексної програми «Турбота» Обухівської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки на 2023 рік» та доповнити проект рішення «Про 

внесення змін до кошторису Програми захисту населення і територій 

Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2023 рік» для виділення 

компенсацій у зв’язку з нічною атакою дронів.  

 

Виступила депутат Іваха Т.А. запропонувала 65 питання порядку денного 

«Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВИЙ ДІМ КВАРТАЛ» (далі – ТОВ «НОВИЙ ДІМ КВАРТАЛ», 

ідентифікаційний код юридичної особи 35470943) дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту (інші земельні 

сервітути – для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок) 

площею 0,8901 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової 

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

розглянути першим. 

 

Секретар ради ставить на голосування дані пропозиції: 

 

Результати голосування за пропозицію Медвідчук Н.І. «За»- 24, «проти»- 0, 

«утримались» - 0, не голосували – 2. (Результати поіменного голосування 

додаються). 

Результати голосування за пропозицію Івахи Т.А.: «За»- 26, «проти»- 0, 

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

додаються). 

ВИРІШИЛИ : Порядок денний тридцять сьомої сесії Обухівської міської 

ради восьмого скликання затвердити.  

 

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

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

       (Результати поіменного голосування додаються ).  

 

Виступили: 

Щеголенко Н.О. – щодо порушення Регламенту Обухівської міської ради. 

Клочко С.М. надав відповідь щодо виступу Щеголенко Н.О. 



Кіянченко А.М. – усне звернення, як депутата, щодо заборгованості по 

електроенергії в Обухівському центрі культури і дозвілля. 

 

1. СЛУХАЛИ: «Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ДІМ КВАРТАЛ» (далі – ТОВ «НОВИЙ 

ДІМ КВАРТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 35470943) дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту (інші 

земельні сервітути – для будівництва і обслуговування паркінгів та 

автостоянок) площею 0,8901 га для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури, за адресою: мікрорайон № 3, м. Обухів, Київської 

області» 

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 голова 

комісії Малишев Віктор Олександрович (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

Виступили:  

Катерина Берендєєва- представник ОСББ- повідомила , що усі питання, 

які виникали були узгоджені. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 736 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про надання ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ДІМ КВАРТАЛ» (далі – 

ТОВ «НОВИЙ ДІМ КВАРТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 

35470943) дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право сервітуту (інші земельні сервітути – для будівництва і обслуговування 

паркінгів та автостоянок) площею 0,8901 га для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури, за адресою: мікрорайон № 3, м. 

Обухів, Київської області» 

Депутат Яковина А.Р. заявив, що участі у голосуванні приймати не 

буде через конфлікт інтересів.  

Результати голосування: «за» - 25, «проти» - 0, «утримались» - 1, не 

голосували – 1. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

2.  СЛУХАЛИ: Про звернення щодо ініціативи та організації 

співробітництва Обухівської міської та Української міської територіальних 

громад Обухівського району у сфері надання вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги. 

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 № 737 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про звернення щодо 

ініціативи та організації співробітництва Обухівської міської та Української 

міської територіальних громад Обухівського району у сфері надання 

вторинної спеціалізованої медичної допомоги» 

Результати голосування: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Обухівської міської 

ради від 24 грудня 2020 року № 76-3-VIII «Про затвердження структури 

виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області восьмого 

скликання, штатної чисельності виконавчого комітету та його структурних 

підрозділів» (з наступними змінами).  

Доповідає: Рогоза Віктор Іванович - керуючий справами 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). 

 

Результати голосування: «за» - 17, «проти» - 1, «утримались» - 6, не 

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат на 2023 рік 

до цільової Програми про участь Обухівської міської територіальної громади 

у підготовці та виконанні завдань національного спротиву на 2022 – 2024 

роки.  

Доповідає: Проценко Олександр Петрович – начальник відділу 

оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з надзвичайних 

ситуацій і цивільного захисту населення 

 ( 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). 

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова 

комісії Іщенко Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

Виступили: 

Кіянченко А.М. – усне звернення, щодо надання сертифікатів на одяг 

для членів ДФТГ. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 738 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

кошторису витрат на 2023 рік до цільової Програми про участь Обухівської 

міської територіальної громади у підготовці та виконанні завдань 

національного спротиву на 2022 – 2024 роки» 

Результати голосування: «за» - 25, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат на 2023 рік 

до комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та 

контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської 

територіальної громади на 2021 – 2025 роки. 

Доповідає: Проценко Олександр Петрович – начальник відділу 

оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з надзвичайних 

ситуацій і цивільного захисту населення 

( 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). 

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 № 739 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

кошторису витрат на 2023 рік до комплексної Програми по забезпеченню 

громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території 

Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.» 

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

голосували – 5. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 



6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Обухівської міської 

ради Київської області від 17.12.2021 №519-18-VIII “ 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 № 740 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до рішення 

Обухівської міської ради Київської області від 17.12.2021 №519-18-VIII “ 

Про бюджет Обухівської міської  територіальної громади на 2022 рік ”.» 

Результати голосування: «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: Звіт про підсумки діяльності комунального 

підприємства Обухівської міської ради «Обухівська міська варта» за 2022 рік  

Доповідає: Проценко Олександр Петрович – начальник відділу 

оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з надзвичайних 

ситуацій і цивільного захисту населення 

 ( 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). 

З питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва виступила голова 

комісії Іщенко Вікторія Вікторівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

Виступили: 

Яцун Б.І. – щодо необхідності звіту адміністративної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 741 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Звіт про підсумки діяльності 

комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівська міська 

варта» за 2022 рік» 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 4. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

8. 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 

2023 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 № 742 тридцять сьомої 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 2023 рік» 

Результати голосування: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 3. 

 (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 

2023 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 № 743 тридцять сьомої 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 2023 рік.» 

Результати голосування: «за» - 25, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 



10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису витрат на 2023 рік 

до комплексної Програми «Розумне місто» на території Обухівської міської 

територіальної громади на 2021 – 2025 роки.  

Доповідає: Устименко Олександр Вікторович – начальник відділу 

інформаційних технологій та електронного урядування. 

 ( 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 № 744 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

кошторису витрат на 2023 рік до комплексної Програми «Розумне місто» на 

території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.» 

Результати голосування: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису Програми 

співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного 

переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської 

територіальної громади на 2021 –2025 роки на 2023 рік. 

Доповідає: Верещак Анатолій Миколайович - перший 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 № 745 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

кошторису Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального 

ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків 

Обухівської міської територіальної громади на 2021 –2025 роки на 2023 рік.» 

Результати голосування: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 3. 



 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Обухівської міської 

ради від 22.12.2022 № 694-36- VIII «Про внесення змін до Статуту 

Комунального підприємства Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд» та затвердження його у новій редакції» 

Доповідає: Верещак Анатолій Миколайович - перший 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 № 746 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до рішення 

Обухівської міської ради від 22.12.2022 № 694-36- VIII «Про внесення змін 

до Статуту Комунального підприємства Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд» та затвердження його у новій редакції» 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 1, не 

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до кошторису Програми захисту 

населення і територій Обухівської міської територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023 рік. 

Доповідає: Ленда Олександр Миколайович – завідувач сектором з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

 ( 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). 

Виступили: 

Паєнко О.В. – щодо підготовки пунктів укриття. 

Кіянченко А.М. – щодо небезпечності встановлення оцинкованих труб 

в пунктах обігріву; щодо дороговартісного ремонту.  



Медвідчук Н.І. – щодо необхідності виділення додаткових коштів у 

розмірі – 1000000,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 747 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

кошторису Програми захисту населення і територій Обухівської міської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2023 рік.» 

Результати голосування за основу:  «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» 

- 0, не голосували – 1. 

Результати голосування за пропозицію Медвідчук Н.І.:  «за» - 25, 

«проти» - 0, «утримались» - 0, не голосували – 2. 

Результати голосування в цілому:  «за» - 25, «проти» - 0, «утримались» 

- 0, не голосували – 2. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми 

охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2023 рік. 

Доповідає: Цельора Володимир Васильович – 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). 

З питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, охорони пам’яток та історичного середовища виступив голова 

комісії Малишев Віктор Олександрович (Зачитав висновок комісії - 

додається). 

Виступили: 

Кіянченко А.М. – дане питання необхідно детальніше вивчити. 

Результати голосування: «за» - 16, «проти» - 0, «утримались» - 8, не 

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення не 

прийнято). 

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до додатку 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 2023 рік.  

Доповідає: Ткаченко Ірина Анатоліївна – завідувач сектору з питань 



охорони здоров’я. 

 ( 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 № 748 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до додатку 

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 2023 рік.» 

Депутат Паєнко О.В. заявила, що участі у голосуванні приймати не 

буде через конфлікт інтересів.  

Результати голосування: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до кошторису комплексної 

програми «Турбота» Обухівської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки на 2023 рік» 

Доповідає: Іщенко Вікторія Вікторівна – начальник управління 

соціального захисту населення 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). 

Виступили: 

Кіянченко А.М. – пропозиція – в кошторисі до проекта рішення у 8 

пункті «На ліквідацію наслідків заподіяних військовою агресією» прибрати 

«від 5 000,00 до 100 000, 00», а залишити «до 100000,00». 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 749 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до 

кошторису комплексної програми «Турбота» Обухівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки на 2023 рік» 

Результати голосування: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 



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

ради від 22.12.2022 № 718-36-VIІI “Про бюджет Обухівської міської  

територіальної громади на 2023 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 № 750 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до рішення 

сесії Обухівської міської ради від 22.12.2022 № 718-36-VIІI “Про бюджет 

Обухівської міської  територіальної громади на 2023 рік ”.» 

Депутат Паєнко О.В. заявила, що участі у голосуванні приймати не 

буде через конфлікт інтересів.  

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували –4. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про використання 

коштів резервного фонду бюджету Обухівської міської територіальної 

громади. 

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 № 751 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Положення 

про використання коштів резервного фонду бюджету Обухівської міської 

територіальної громади.» 

Результати голосування: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

15.55 Згідно регламенту оголошена  перерва на 15 хв.  

Після перерви. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про надання громадській організації «Аномалія» 

фінансової підтримки у вигляді сплати орендної плати за майно комунальної 



власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району 

Київської області.  

Доповідає:  Кондратюк Аліна Миколаївна – начальник управління 

економіки  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 гуманітарних питань виступила голова комісії Паєнко Олена 

Василівна. (Зачитала висновок комісії - додається). 

Виступили: 

Кіянченко А.М. – щодо виділення ще додаткових приміщень. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 752 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про надання громадській 

організації «Аномалія» фінансової підтримки у вигляді сплати орендної 

плати за майно комунальної власності Обухівської міської територіальної 

громади Обухівського району Київської області.» 

Результати голосування: «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на отримання благодійної 

допомоги.  

Доповідає: Бобкова Олена Миколаївна – начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення 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 № 753 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про надання згоди на 

отримання благодійної допомоги» 

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

голосували – 5. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 



21. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на отримання гуманітарної 

допомоги та визначення її балансоутримувачів.  

Доповідає: Бобкова Олена Миколаївна – начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення 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). 

Виступили:  

Щеголенко Н.О. – щодо звіту по гуманітарному штабу. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 754 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про надання згоди на 

отримання гуманітарної допомоги та визначення її балансоутримувачів.» 

Результати голосування: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: Про зміну статусу житлового приміщення комунальної 

власності у селі Копачеві на гуртожиток.  

Доповідає: Верещак Анатолій Миколайович - перший 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). 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 755 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про зміну статусу житлового 

приміщення комунальної власності у селі Копачеві на гуртожиток.» 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 4. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення прийнято, 

додається). 

 

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

Доповідає : Стрілець Анатолій Васильович – начальник земельного 

відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

 



СЛУХАЛИ: Про затвердження Марченко Наталії Василівні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Козацька, 17, м. Обухів, Київської 

області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/1 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Марченко 

Наталії Василівні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Козацька, 17, м. 

Обухів, Київської області» 

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

голосували – 6. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Пустиннику Мирославу 

Володимировичу технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Шевченка, 76, м. 

Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/2 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження 

Пустиннику Мирославу Володимировичу технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 

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

за адресою: вул. Шевченка, 76, м. Обухів, Київської області» 

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

голосували – 7. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Козленку Віктору Григоровичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Київська, 92, м. Обухів, Київської 

області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/3 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Козленку 

Віктору Григоровичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Київська, 92, м. Обухів, Київської області» 



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

голосували – 7. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Крутовському Володимиру Вікторовичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Робоча, 16, м. Обухів, Київської 

області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/4 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження 

Крутовському Володимиру Вікторовичу технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 

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

за адресою: вул. Робоча, 16, м. Обухів, Київської області» 

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

голосували – 7. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Стащук Наталії Сергіївні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. 9 Травня, 44, м. Обухів, Київської 

області 

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

голосували – 6. 

 (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Стащук Наталії Сергіївні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для ведення 

особистого селянського господарства, за адресою: вул. 9 Травня,                   

м. Обухів, Київської області 

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

голосували – 7. 

 (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Чекіна Анатолію Олексійовичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0741 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Першотравнева, 12, м. Обухів, 



Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/5 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Чекіна 

Анатолію Олексійовичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0741 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Першотравнева, 12, м. Обухів, Київської області» 

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

голосували – 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Бригинець Світлані Броніславівні 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0602 га для 

колективного садівництва, за адресою: с/т «Сяйво», діл. 83, Обухівська 

міська рада, Київської області 

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

голосували – 7. 

 (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Рябову Дмитру Геннадійовичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  0,1000 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Озерна, 26, с. Ленди, Обухівського 

району, Київської області 

Результати голосування:  «за» - 1, «проти» - 0, «утримались» - 17, не 

голосували – 9. 

 (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Рябову Дмитру Геннадійовичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0999 га для ведення 

особистого селянського господарства, за адресою: вул. Озерна, с. Ленди, 

Обухівського району, Київської області 

Результати голосування:  «за» - 1, «проти» - 0, «утримались» - 21, не 

голосували – 5. 

 (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

Приймається процедурне рішення про проведення пакетного 

голосування. 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 



 (Результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Тарасову Степану Васильовичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Слави, 88, с. Гусачівка, Обухівського 

району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/6 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Тарасову 

Степану Васильовичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Слави, 88, с. Гусачівка, Обухівського району, Київської області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Витищенку Олександру Миколайовичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Шевченка, 4, с. Гусачівка, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/7 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Витищенку 

Олександру Миколайовичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Шевченка, 4, с. Гусачівка, Обухівського району, Київської області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Турковській Людмилі Василівні та 

Пендюр Марії Петрівні технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Польова, 9, с. Матяшівка, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/8 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження 

Турковській Людмилі Василівні та Пендюр Марії Петрівні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 



і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Польова, 9, с. Матяшівка, 

Обухівського району, Київської області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Коношу Сергію Андрійовичу технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Коноша, 134, с. Матяшівка, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/9 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Коношу 

Сергію Андрійовичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Коноша, 134, с. Матяшівка, Обухівського району, Київської області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Слушній Олені Михайлівні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Усівська, 4, с. Дерев’яна, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/10 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Слушній 

Олені Михайлівні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Усівська, 4, с. Дерев’яна, Обухівського району, Київської області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Литвин Наталії Олександрівні, 

Погребній Софії Петрівні та Матвійцю Максиму Олександровичу технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1777 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Перемоги, 18, с. Деремезна, 



Обухівського району, Київської області 16 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/11 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Литвин 

Наталії Олександрівні, Погребній Софії Петрівні та Матвійцю Максиму 

Олександровичу технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1777 

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Перемоги, 18, с. 

Деремезна, Обухівського району, Київської області 16» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Лебідь Ніні Дмитрівні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Садова, 3, с. Красне Перше, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/12 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Лебідь Ніні 

Дмитрівні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Садова, 3, с. Красне 

Перше, Обухівського району, Київської області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Бенік Надії Петрівні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Першотравнева, 110, с. Красна 

Слобідка, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/13 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Бенік Надії 

Петрівні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Першотравнева, 110, 

с. Красна Слобідка, Обухівського району, Київської області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про затвердження Грамі Світлані Миколаївні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1088 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Незалежності, 62-А, с. Красна 

Слобідка, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/14 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Грамі 

Світлані Миколаївні технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1088 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Незалежності, 62-А, с. Красна Слобідка, Обухівського району, Київської 

області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Веклі Олексію Миколайовичу технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Першотравнева, 128, с. Красна 

Слобідка, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/15 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Веклі 

Олексію Миколайовичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Першотравнева, 128, с. Красна Слобідка, Обухівського району, Київської 

області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Савченку Андрію Миколайовичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Шевченка, 69, с. Мала Вільшанка, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/16 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Савченку 

Андрію Миколайовичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Шевченка, 69, с. Мала Вільшанка, Обухівського району, Київської області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Лосінець Валентині Петрівні та Буренку 

Миколі Петровичу технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Васильківська, 26, с. 

Мала Вільшанка, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/17 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Лосінець 

Валентині Петрівні та Буренку Миколі Петровичу технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 

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

за адресою: вул. Васильківська, 26, с. Мала Вільшанка, Обухівського району, 

Київської області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Лукашенко Тетяні Василівні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею  0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Васильківська, 88, с. Мала Вільшанка, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/18 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Лукашенко 

Тетяні Василівні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Васильківська, 88, с. Мала Вільшанка, Обухівського району, Київської 

області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Шумєєвій Олені Олександрівні та 

Маковецькому Віктору Івановичу технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 



вул. Гагаріна, 23, с. Нещерів, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/19 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Шумєєвій 

Олені Олександрівні та Маковецькому Віктору Івановичу технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Гагаріна, 23, с. Нещерів, Обухівського 

району, Київської області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Захарову Михайлу Миколайовичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Трьохджерельна, 24, с. Нещерів, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/20 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Захарову 

Михайлу Миколайовичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Трьохджерельна, 24, с. Нещерів, Обухівського району, Київської області» 

Результати процедурного голосування: «за» - 19,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 8. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Злотовій Катерині Олександрівні 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Трьохджерельна, 26-В, с. Нещерів, 

Обухівського району, Київської області 

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

голосували – 5. 

 (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Кривенко Лідії Григорівні 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 0,1080 га, за адресою: ж.м. Лукавиця, м. 

Обухів, Київської області 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/21 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Кривенко 

Лідії Григорівні 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 0,1080 га, за адресою: ж.м. 

Лукавиця, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 4. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Філатовій Юлії Іванівні 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 0,1400 га, за адресою: ж.м. Дзюбівка, 

м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/22 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Філатовій 

Юлії Іванівні 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 0,1400 га, за 

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

Результати голосування: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 6, не 

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Маковій Галині Володимирівні 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 0,1692 га, за адресою: вул. Київська, 

м. Обухів, Київської області 

Результати голосування:  «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 10, не 

голосували – 5. 

 (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Литовченко Валентині Миколаївні 

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 0,0700 га, за 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/23 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження 



Литовченко Валентині Миколаївні 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 0,0700 га, за адресою: вул. Робоча, м. Обухів, Київської області» 

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

буде через конфлікт інтересів.  

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 4. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Дірконосу Петру Олександровичу 

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. 

Трипільська, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/24 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Дірконосу 

Петру Олександровичу 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. Трипільська, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Дірконосу Петру Олександровичу 

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 0,0712 га, за адресою: вул. 

Трипільська, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/25 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Дірконосу 

Петру Олександровичу 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 

0,0712 га, за адресою: вул. Трипільська, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Ставірській Світлані Іванівні 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 0,0623 га, за адресою: ж.м. Вікторія, 

м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/26 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Ставірській 

Світлані Іванівні 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 0,0623 га, за 

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

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

голосували – 5. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Півнєвій Надії Василівні 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 0,3228 га, за адресою: вул. Польок, 14, 

м. Обухів, Київської області 

Результати голосування:  «за» - 2, «проти» - 0, «утримались» - 21, не 

голосували – 4. 

 (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Півнєвій Надії Василівні 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. Польок, м. 

Обухів, Київської області 

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

голосували – 7. 

 (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Романченко Ксенії Іванівні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої 

змінюється з «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на «для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1862 га, за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 14, с. Германівка, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/27 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження 

Романченко Ксенії Іванівні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та 



обслуговування будівель торгівлі» на «для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,1862 га, за адресою: вул. Б. Хмельницького, 14, с. Германівка, 

Обухівського району, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 25, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 14 сесії 8 скликання 

Обухівської міської ради Київської області № 381/163-14-VІІІ від 30.09.2021 

«Про затвердження Баришповець Оксані Леонідівні технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2144 га для будівництва і обслуговування 

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

за адресою: пров. Слави, 29, с. Гусачівка, Обухівського району, Київської 

області» 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/28 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про внесення змін до рішення 

14 сесії 8 скликання Обухівської міської ради Київської області № 381/163-

14-VІІІ від 30.09.2021 «Про затвердження Баришповець Оксані Леонідівні 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2144 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: пров. Слави, 29, с. Гусачівка, Обухівського 

району, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Чайці Галині Іванівні 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 0,2609 га, за адресою: вул. 

Преображенська, 17, с. Нещерів, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/29 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Чайці 

Галині Іванівні 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 0,2609 га, за 

адресою: вул. Преображенська, 17, с. Нещерів, Обухівського району, 

Київської області» 

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

голосували – 6. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 



Приймається процедурне рішення про проведення пакетного 

голосування. 

Результати процедурного голосування: «за» - 22,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 4. 

 (Результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «Оператор газотранспортної 

системи України» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування площею 0,0019 га для розміщення та експлуатації 

об'єктів трубопровідного транспорту (крановий вузол 830 газопроводу-

відводу до ГРС Обухів Ду 700 0,0-км 36,622 від перемички Хотів-Боярка МГ 

«Хотів-Боярка»), за адресою: Обухівська територіальна громада, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/30 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження ТОВ 

«Оператор газотранспортної системи України» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування площею 0,0019 га для 

розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (крановий 

вузол 830 газопроводу-відводу до ГРС Обухів Ду 700 0,0-км 36,622 від 

перемички Хотів-Боярка МГ «Хотів-Боярка»), за адресою: Обухівська 

територіальна громада, Обухівського району, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «Оператор газотранспортної 

системи України» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування площею 0,0016 га для розміщення та експлуатації 

об'єктів трубопровідного транспорту (крановий вузол 840 газопроводу-

відводу до ГРС Обухів Ду 700 0,0-км 36,622 від перемички Хотів-Боярка МГ 

«Хотів-Боярка»), за адресою: Обухівська територіальна громада, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/31 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження ТОВ 

«Оператор газотранспортної системи України» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування площею 0,0016 га для 

розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (крановий 

вузол 840 газопроводу-відводу до ГРС Обухів Ду 700 0,0-км 36,622 від 

перемички Хотів-Боярка МГ «Хотів-Боярка»), за адресою: Обухівська 

територіальна громада, Обухівського району, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «Оператор газотранспортної 

системи України» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування площею 0,0016 га для розміщення та експлуатації 



об'єктів трубопровідного транспорту (крановий вузол 840р газопроводу-

відводу до ГРС Обухів Ду 700 0,0-км 36,622 від перемички Хотів-Боярка МГ 

«Хотів-Боярка»), за адресою: Обухівська територіальна громада, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/32 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження ТОВ 

«Оператор газотранспортної системи України» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування площею 0,0016 га для 

розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (крановий 

вузол 840р газопроводу-відводу до ГРС Обухів Ду 700 0,0-км 36,622 від 

перемички Хотів-Боярка МГ «Хотів-Боярка»), за адресою: Обухівська 

територіальна громада, Обухівського району, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «Оператор газотранспортної 

системи України» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування площею 0,0019 га для розміщення та експлуатації 

об'єктів трубопровідного транспорту (крановий вузол 830р газопроводу-

відводу до ГРС Обухів Ду 700 0,0-км 36,622 від перемички Хотів-Боярка МГ 

«Хотів-Боярка»), за адресою: Обухівська територіальна громада, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/33 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження ТОВ 

«Оператор газотранспортної системи України» проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування площею 0,0019 га для 

розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (крановий 

вузол 830р газопроводу-відводу до ГРС Обухів Ду 700 0,0-км 36,622 від 

перемички Хотів-Боярка МГ «Хотів-Боярка»), за адресою: Обухівська 

територіальна громада, Обухівського району, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(далі – ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ») дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель площею 0,5000 га кадастровий номер 3223110100:01:015:0023 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, за 

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

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

голосували – 6. 

 (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 



СЛУХАЛИ: Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ОБУХІВТЕПЛОТРАНСБУД» (далі – 

КПОМР «ОБУХІВТЕПЛОТРАНСБУД») дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

площею 0,4000 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства, за адресою: вул. 

Промислова, м. Обухів, Київської області 

Результати голосування: «за» - 14, «проти» - 1, «утримались» - 10, не 

голосували – 1. 

 (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання Лубяниченко Олені Володимирівні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду площею 0,1914 га для сінокосіння і випасання худоби, за адресою: 

вул. Загребля, с. Красне Перше, Обухівського району, Київської області 

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

голосували – 4. 

 (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про припинення з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (далі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК») договору 

оренди земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Обухівського 

районного нотаріального округу Мельник М.В. від 31.05.2018 за реєстровим 

№ 1308, на площу 0,2670 га кадастровий номер 3223110100:01:102:0276 вид 

цільового призначення земельної ділянки: для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, за адресою: вул. Київська, 107, м. Обухів, 

Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/34 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про припинення з 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (далі АТ 

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК») договору оренди земельної ділянки, посвідчений 

приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу 

Мельник М.В. від 31.05.2018 за реєстровим № 1308, на площу 0,2670 га 

кадастровий номер 3223110100:01:102:0276 вид цільового призначення 

земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за 

адресою: вул. Київська, 107, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 25, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУСІД» (далі - ТОВ «СУСІД») договору оренди 

земельної ділянки площею 0,2670 га кадастровий номер 

3223110100:01:102:0276 вид цільового призначення земельної ділянки: для 

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



107, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/35 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про укладення з 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУСІД» (далі - 

ТОВ «СУСІД») договору оренди земельної ділянки площею 0,2670 га 

кадастровий номер 3223110100:01:102:0276 вид цільового призначення 

земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за 

адресою: вул. Київська, 107, м. Обухів, Київської області» 

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

голосували – 4. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення з Балуновою Світланою Сергіївною 

договору оренди земельної ділянки площею 0,0100 га кадастровий номер 

3223110100:01:101:0004 вид цільового призначення земельної ділянки – 03.07 

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

Каштанова, 52-Б, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/36 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про укладення з Балуновою 

Світланою Сергіївною договору оренди земельної ділянки площею 0,0100 га 

кадастровий номер 3223110100:01:101:0004 вид цільового призначення 

земельної ділянки – 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, за адресою: вул. Каштанова, 52-Б, м. Обухів, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 1. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

Приймається процедурне рішення про проведення пакетного 

голосування. 

Результати процедурного голосування: «за» - 23,  «проти» -0, 

«утримались» -0, «не голосували» - 2. 

 (Результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Прохорук Валентині Миколаївні 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Усівка, 19, м. Обухів, Київської 

області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/37 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Прохорук 

Валентині Миколаївні технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Усівка, 19, м. Обухів, Київської області» 



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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Галетій Володимиру Петровичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Садова, 13, м. Обухів, Київської 

області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/38 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Галетій 

Володимиру Петровичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Садова, 13, м. Обухів, Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Жаровській Оксані Володимирівні 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0541 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Козацька, 113, м. Обухів, Київської 

області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/39 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Жаровській 

Оксані Володимирівні технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0541 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Козацька, 113, м. Обухів, Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Русан Галині Миколаївні, Куксенко 

Надії Миколаївні, Кріпці Тетяні Миколаївні та Русан Михайлу 

Миколайовичу технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Волошкова, 41, м. 

Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/40 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Русан 



Галині Миколаївні, Куксенко Надії Миколаївні, Кріпці Тетяні Миколаївні та 

Русан Михайлу Миколайовичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Волошкова, 41, м. Обухів, Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Лагоденку Миколі Миколайовичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Яровівська, 8, м. Обухів, Київської 

області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/41 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Лагоденку 

Миколі Миколайовичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Яровівська, 8, м. Обухів, Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Бойку Василю Миколайовичу технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0820 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Жеваги, 13, м. Обухів, Київської 

області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/42 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Бойку 

Василю Миколайовичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,0820 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Жеваги, 13, м. Обухів, Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Богдану Ігорю Володимировичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1074 га для будівництва 



і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Абрикосова, 51, с. Таценки, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/43 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Богдану 

Ігорю Володимировичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1074 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Абрикосова, 51, с. Таценки, Обухівського району, Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Бранцю Сергію Васильовичу технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2235 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: пров. Слави, 7, с. Гусачівка, Обухівського 

району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/44 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Бранцю 

Сергію Васильовичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2235 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: пров. 

Слави, 7, с. Гусачівка, Обухівського району, Київської області» 

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

голосували – 3. 

(Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Бранцю Максиму Васильовичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: пров. Слави, 13, с. Гусачівка, Обухівського 

району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/45 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Бранцю 

Максиму Васильовичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: пров. 

Слави, 13, с. Гусачівка, Обухівського району, Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 



 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Володіній Валентині Іванівні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Шевченка, 29, с. Гусачівка, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/46 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Володіній 

Валентині Іванівні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Шевченка, 29, с. 

Гусачівка, Обухівського району, Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Якимасі Володимиру Миколайовичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Миру, 8, с. Гусачівка, Обухівського 

району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/47 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Якимасі 

Володимиру Миколайовичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Миру, 8, с. Гусачівка, Обухівського району, Київської області» 

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

голосували – 3. 

(Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Заболотній Ользі Іванівні, Савченку 

Анатолію Івановичу та Савченку Павлу Івановичу технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 

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

за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 92, с. Матяшівка, Обухівського 

району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/48 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Заболотній 

Ользі Іванівні, Савченку Анатолію Івановичу та Савченку Павлу Івановичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 



і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 92, с. 

Матяшівка, Обухівського району, Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Прокопенко Наталії Віталіївні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Польова, 14, с. Матяшівка, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/49 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження 

Прокопенко Наталії Віталіївні технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Польова, 14, с. Матяшівка, Обухівського району, Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Сарафанюк Людмилі Володимирівні та 

Нечай Марині Сергіївні технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Ярова, 48, с. Дерев’яна, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/50 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Сарафанюк 

Людмилі Володимирівні та Нечай Марині Сергіївні технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування 

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

за адресою: вул. Ярова, 48, с. Дерев’яна, Обухівського району, Київської 

області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Весі Юрію Івановичу технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1066 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Шевченка, 11, с. Долина, 



Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/51 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Весі Юрію 

Івановичу технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1066 

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Шевченка, 11, с. 

Долина, Обухівського району, Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Шликовій Галині Миколаївні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2050 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Чорноморська, 18, с. Перше Травня, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/52 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Шликовій 

Галині Миколаївні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

0,2050 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Чорноморська, 18, с. Перше Травня, Обухівського району, Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Шевченку Олексію Петровичу 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Левадна, 26, с. Перше Травня, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/53 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Шевченку 

Олексію Петровичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Левадна, 26, с. Перше Травня, Обухівського району, Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Шапенку Олександру Григоровичу 



технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2377 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: вул. Центральна, 10, с. Перше Травня, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/54 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Шапенку 

Олександру Григоровичу технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,2377 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. 

Центральна, 10, с. Перше Травня, Обухівського району, Київської області» 

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

голосували – 3. 

(Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД» (далі - 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» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 12, не 

голосували – 3. 

(Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Тільному Олексію Вікторовичу 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 0,1126 га, за 

адресою: район ж.м. Вікторія, м. Обухів, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/55 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Тільному 

Олексію Вікторовичу 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 0,1126 га, за адресою: район ж.м. Вікторія, м. Обухів, Київської 

області» 

Результати голосування: «за» - 25, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Носку Віталію Івановичу 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 0,2569 га, за 

адресою: вул. Центральна, 19, с. Копачів, Обухівського району, Київської 

області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/56 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Носку 

Віталію Івановичу 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 

0,2569 га, за адресою: вул. Центральна, 19, с. Копачів, Обухівського району, 

Київської області» 

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

голосували – 3. 

(Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Овсієнко Світлані Іванівні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах 

оренди площею 0,0500 га вид цільового призначення земельної ділянки: 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: вул. 

Приозерна, 1, с. Деремезна, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/57 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Овсієнко 

Світлані Іванівні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди площею 0,0500 га вид цільового призначення 

земельної ділянки: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, за адресою: вул. Приозерна, 1, с. Деремезна, Обухівського району, 

Київської області» 

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

голосували – 3. 

 (Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 

«УКРЕНЕРГО» (далі - НЕК «УКРЕНЕРГО») проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування площею 0,0014 га вид 

цільового призначення земельної ділянки: 14.02 - Для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної енергії, за адресою: Обухівська територіальна громада, 

Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/58 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі - НЕК «УКРЕНЕРГО») 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування площею 0,0014 га вид цільового призначення земельної 



ділянки: 14.02 - Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії, за 

адресою: Обухівська територіальна громада, Обухівського району, Київської 

області» 

Результати голосування: «за» - 25, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 0. 

(Результати поіменного голосування додаються. Рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Весі Валентині 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 0,1880 га, за адресою: вул. Горіхова, с. 

Нещерів, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/59 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про затвердження Весі 

Валентині 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 

0,1880 га, за адресою: вул. Горіхова, с. Нещерів, Обухівського району, 

Київської області» 

Результати голосування: «за» - 25, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – . 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення 

додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КОНТРАКТ» (далі - ТОВ ТВП «КОНТРАКТ») дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

цільового призначення з «для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі» на «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості» площею 0,2952 га кадастровий номер 

3223110100:01:022:0025, за адресою: вул. Київська, 132-Б, м. Обухів, 

Київської області 

Результати голосування:  «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 15, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються). (Рішення не 

прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання Охріменко Любові Федорівні дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 3,2500 

га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: 

Обухівська територіальна громада (колишня Григорівська сільська рада), діл. 



№ 332, Обухівського району, Київської області 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/60 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про надання Охріменко 

Любові Федорівні дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 3,2500 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, за адресою: Обухівська територіальна 

громада (колишня Григорівська сільська рада), діл. № 332, Обухівського 

району, Київської області» 

Результати голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0, не 

голосували – 2. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення 

додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про проведення Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради Київської області експертної грошової оцінки земельної ділянки 

площею 0,0100 га кадастровий номер 3223110100:01:098:0035 для 

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

121/7, м. Обухів, Київської області, у зв’язку з зацікавленням Ситника 

Дмитра Олександровича у придбанні земельної ділянки у власність 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/61 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про проведення Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради Київської області експертної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 0,0100 га кадастровий номер 

3223110100:01:098:0035 для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, за адресою: вул. Київська, 121/7, м. Обухів, Київської області, у 

зв’язку з зацікавленням Ситника Дмитра Олександровича у придбанні 

земельної ділянки у власність» 

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

голосували – 3. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення 

додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про проведення Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради Київської області експертної грошової оцінки земельної ділянки 

площею 0,0600 га кадастровий номер 3223110100:01:031:0047 для 

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

Шлях, м. Обухів, Київської області, у зв’язку з зацікавленням Коп’яткевича 

Євгенія Павловича у придбанні земельної ділянки у власність 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 756/62 тридцять сьомої сесії 

Обухівської міської ради восьмого скликання «Про проведення Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради Київської області експертної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 0,0600 га кадастровий номер 

3223110100:01:031:0047 для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, за адресою: вул. Чумацький Шлях, м. Обухів, Київської області, у 

зв’язку з зацікавленням Коп’яткевича Євгенія Павловича у придбанні 

земельної ділянки у власність» 



Результати голосування: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 1, не 

голосували – 0. 

              (Результати поіменного голосування додаються. Рішення 

додається). 

 

24. Різне. 

На цьому питання сесії вичерпані.  

 

Секретар ради оголосив про закриття пленарного засідання тридцять 

сьомої сесії Обухівської міської ради.  

Сесію закрито 18.35. 

 

 

Секретар Обухівської міської ради                                           Сергій КЛОЧКО 

 

 

Протокол вела                                                            Катерина ЛІТВІНОВА 

 


