
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

одинадцятої сесії Української міської ради восьмого скликання 

 

21 жовтня 2021 року                                                                                     10-00 година 

 

1. Про упорядкування старостинських округів на території Української міської 

територіальної громади 

 

Суб’єкт подання Виконком 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Юридичний відділ 

Доповідає Юридичний відділ 

 

2. Про схвалення змін до структури виконавчих органів Української міської ради 

 

Суб’єкт подання Виконком 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Начальник відділу управління персоналом Куца Юлія 

Анатоліївна                                                

Доповідає  Начальник відділу управління персоналом Куца Юлія 

Анатоліївна                                                

 

3. Про призначення на посаду директора Академічного ліцею №2 Української міської 

ради Обухівського району Київської області 

 

Суб’єкт подання Управління гуманітарного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Начальник управління гуманітарного розвитку Луцик 

Юлія Сергіївна 

Доповідає  Начальник управління гуманітарного розвитку Луцик 

Юлія Сергіївна 

 

4. Про призначення на посаду директора Витачівської гімназії Української міської 

ради Обухівського району Київської області 

 

Суб’єкт подання Управління гуманітарного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Начальник управління гуманітарного розвитку Луцик 

Юлія Сергіївна 

Доповідає  Начальник управління гуманітарного розвитку Луцик 

Юлія Сергіївна 

 

5. Про призначення на посаду директора Жуківцівської гімназії Української міської 

ради Обухівського району Київської області 



 

Суб’єкт подання Управління гуманітарного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Начальник управління гуманітарного розвитку Луцик 

Юлія Сергіївна 

Доповідає  Начальник управління гуманітарного розвитку Луцик 

Юлія Сергіївна 

 

6. Про внесення змін до рішення Української міської ради від 04.02.2021 № 31/0/7-21 

«Про організацію харчування в закладах загальної середньої освіти Української 

міської ради Обухівського району Київської області у 2021 році» 

 

Суб’єкт подання Управління гуманітарного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Начальник управління гуманітарного розвитку Луцик 

Юлія Сергіївна 

Доповідає  Начальник управління гуманітарного розвитку Луцик 

Юлія Сергіївна 

 

7. Про надання згоди на організацію співробітництва з Козинською селищною радою 

 

Суб’єкт подання Управління гуманітарного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Начальник управління гуманітарного розвитку Луцик 

Юлія Сергіївна 

Доповідає  Начальник управління гуманітарного розвитку Луцик 

Юлія Сергіївна 

 

8. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Української міської ради «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» за другий квартал 2021 року з наростаючим підсумком з початку 

року 

 

Суб’єкт подання  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку  Директор Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тимченко 

Юрій Олександрович  

 Доповідає Директор Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тимченко 

Юрій Олександрович  



9. Про затвердження змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства Української міської ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2021 рік 

 

10. Про затвердження змін до цільової Програми Підтримки Комунального 

некомерційного підприємства Української міської ради «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2021-2023 роки 

 

11. Про покладання обов’язків щодо реєстрації місця проживання/перебування особи, 

зняття з реєстрації місця проживання 

 

Суб’єкт подання Виконком 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Начальник відділу з питань організації надання 

адміністративних послуг Білоконь Лариса Вікторівна 

Доповідає Начальник відділу з питань організації надання 

адміністративних послуг Білоконь Лариса Вікторівна 

 

12. Про заслуховування звіту директора Комунального підприємства «Міський ринок 

м. Українка» про роботу підприємства за I півріччя 2021 року 

 

Суб’єкт подання Директор Комунального підприємства «Міський ринок м. 

Українка»  

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Директор Комунального підприємства «Міський ринок м. 

Українка» Дегтяр Анатолій Петрович 

Суб’єкт подання  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку  Директор Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тимченко 

Юрій Олександрович  

 Доповідає Директор Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тимченко 

Юрій Олександрович  

Суб’єкт подання  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку  Директор Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тимченко 

Юрій Олександрович  

 Доповідає Директор Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тимченко 

Юрій Олександрович  



Доповідає Директора Комунального підприємства «Міський ринок м. 

Українка» Дегтяр Анатолій Петрович 

 

13. Про заслуховування звіту діяльності тимчасової контрольної комісії Української 

міської ради для проведення позапланової перевірки з питань фінансово-

господарської діяльності КП «Спеціалізоване підприємство Ритуальна служба 

Української міської ради» 

 

Суб’єкт подання Тимчасова контрольна комісія Української міської ради 

для проведення позапланової перевірки з питань фінансово-

господарської діяльності КП «Спеціалізоване 

підприємство Ритуальна служба Української міської 

ради» 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Тимчасова контрольна комісія Української міської ради 

для проведення позапланової перевірки з питань 

фінансово-господарської діяльності КП «Спеціалізоване 

підприємство Ритуальна служба Української міської 

ради» 

Інформує  Тимчасова контрольна комісія Української міської ради 

для проведення позапланової перевірки з питань 

фінансово-господарської діяльності КП «Спеціалізоване 

підприємство Ритуальна служба Української міської 

ради» 

 

14. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

 

Суб’єкт подання Виконком  

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Начальник управління розвитку інфраструктури 

Шевченко Олексій Миколайович 

 Доповідає   Начальник управління розвитку інфраструктури 

Шевченко Олексій Миколайович 

 

15. Про проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова 

підтримка 

 

Суб’єкт подання Виконком  

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Заступник міського голови Олкова-Михницька Агнеса 

В’ячеславівна 

 Доповідає  Заступник міського голови Олкова-Михницька Агнеса 

В’ячеславівна 

 



 

16. Про розгляд звернення Державної служби геології та надр України про погодження 

надання товариству з обмеженою відповідальністю «НАДРА РЕСУРС» спеціального 

дозволу на користування надрами з метою видобування пісків Витачівського 

родовища, що знаходиться в Обухівському районі Київської області  

 

Суб’єкт подання Виконком  

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Завідувач сектору екології та природних ресурсів 

Іваницька Ольга Олексіївна 

 Доповідає   Завідувач сектору екології та природних ресурсів 

Іваницька Ольга Олексіївна 

 

17. Про надання дозволу державному підприємству «Київське лісове господарство» на 

спеціальне використання природних ресурсів в межах ландшафтного заказника 

місцевого значення «Обухівський» 

 

Суб’єкт подання Виконком  

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Завідувач сектору екології та природних ресурсів 

Іваницька Ольга Олексіївна 

 Доповідає   Завідувач сектору екології та природних ресурсів 

Іваницька Ольга Олексіївна 

 

18. Про затвердження програми з підвищення ефективності управління майном 

комунальної власності Української міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

Суб’єкт подання Виконком 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

Доповідає  Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

19. Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна 

Української міської територіальної громади 

 

Суб’єкт подання Виконком 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

Доповідає  Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 



20. Про включення об’єктів комунального майна до переліку 1 типу, що підлягає 

передачі в оренду на аукціоні і здійснення їх експертної оцінки  

 

Суб’єкт подання Виконком 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

Доповідає  Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

21. Про внесення змін до міської програми розвитку житлово-комунального 

господарства по Українській міській територіальній громаді на 2021 рік, затвердженої 

рішенням другої сесії Української міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року  

 

Суб’єкт подання Виконком  

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Перший заступник міського голови Ткаченко Григорій 

Іванович 

 Доповідає   Перший заступник міського голови Ткаченко Григорій 

Іванович 

 

22. Про внесення змін до міської програми розвитку соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури по Українській міській територіальній громаді на 2021 

рік, затвердженої рішенням другої сесії Української міської ради 8 скликання від 

22.12.2020 р. 

 

Суб’єкт подання Виконком  

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Перший заступник міського голови Ткаченко Григорій 

Іванович 

 Доповідає   Перший заступник міського голови Ткаченко Григорій 

Іванович 

 

23. Про внесення змін до Програми проведення робіт по ремонту та утриманню 

автомобільних доріг по Українській міській територіальній громаді на 2021 рік, 

затвердженої рішенням третьої сесії Української міської ради VIII скликання від 

04.02.2021 року  

 

Суб’єкт подання Виконком  

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Перший заступник міського голови Ткаченко Григорій 

Іванович 

 Доповідає   Перший заступник міського голови Ткаченко Григорій 

Іванович 



 

24. Про внесення змін до рішення Української міської  ради від 22.12.2020 № 030/0/7-

20-2-8 скл. «Про бюджет Української міської територіальної громади на 2021 рік» 

 

Суб’єкт подання Фінансове управління 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Начальник фінансового управління Лех Світлана Петрівна 

Інформує  Начальник фінансового управління Лех Світлана 

Петрівна 

 

25. Про проведення виїзного засідання Української міської ради VIII скликання 

 

Суб’єкт подання Міський голова 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Міський голова 

Доповідає Міський голова 

 

26. Про розгляд звернення депутатів Української міської ради VIII скликання щодо 

недопущення підвищення тарифів для населення 

 

Суб’єкт подання Голова депутатської фракції політичної партії 

«Європейська солідарність» Крячко Світлана Миколаївна 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Голова депутатської фракції політичної партії 

«Європейська солідарність» Крячко Світлана Миколаївна 

 Доповідає Голова депутатської фракції політичної партії 

«Європейська солідарність» Крячко Світлана Миколаївна 

 

27. Про розгляд звернення депутатів Української міської ради VIII скликання щодо 

необхідності підвищення пенсій і виплат додаткової пенсії у 2021 році 

 

Суб’єкт подання Голова депутатської фракції політичної партії 

«Європейська солідарність» Крячко Світлана Миколаївна 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Голова депутатської фракції політичної партії 

«Європейська солідарність» Крячко Світлана Миколаївна 

 Доповідає Голова депутатської фракції політичної партії 

«Європейська солідарність» Крячко Світлана Миколаївна 

 

28. Про звернення депутатів Української міської ради VIII скликання до Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України 9-го скликання щодо соціально-

економічного захисту громадян України під час проходження опалювального сезону 

2021-2022 рр. та справедливу тарифікацію опалення та постачання гарячої води 

 



Суб’єкт подання Депутат політичної партії «Наш край» Гузєв Андрій 

Леонідович 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Депутат політичної партії «Наш край» Гузєв Андрій 

Леонідович 

 Доповідає Депутат політичної партії «Наш край» Гузєв Андрій 

Леонідович 

 

29. Про розробку проекту молодіжного центру на базі приміщення колишньої 

громадської лазні по вул. Юності м. Українка Обухівського району Київської області 

 

Суб’єкт подання Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

 Доповідає Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

 

30. Про забезпечення прямих онлайн-трансляцій постійних депутатських комісій 

Української міської ради  

 

Суб’єкт подання Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

 Доповідає Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

 

31. Про виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки 

для облаштування скверу та пляжу в м.  Українка по вул. Соснова орієнтовною 

площею 1га 

 

Суб’єкт подання Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

 Доповідає Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

 

32. Про виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки 

для облаштування скверу в м.  Українка територія зелених насаджень по вул. Юності 

орієнтовною площею 2 га 



 

Суб’єкт подання Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

 Доповідає Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

 

33. Про заслуховування звіту результатів роботи та припинення роботи тимчасової 

контрольної комісії з питання 2 черги забудови по вул. Соснова 

 

Суб’єкт подання Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

 Доповідає Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

 

34. Про скасування рішення виконавчого комітету про погодження місця 

розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності ТОВ 

"Скат Вош" на землях комунальної власності в районі магазину "Фора" від 23 

вересня 2021 року 

 

Суб’єкт подання Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

 Доповідає Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

 

35. Про скасування рішення виконавчого комітету про погодження місця 

розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

ФОП Дідківського Олега Володимировича на землях комунальної власності в районі 

магазину "Фора" 

 

Суб’єкт подання Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 

 Доповідає Голова депутатської фракції політичної партії «Голос» 

Шмагель Алевтина Павлівна 



 

36. Питання будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

 

36.1 Про надання ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0022 га, 

що відводиться у користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні 

Електромережі» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії, с. Плюти, Обухівського району, 

Київської області 

36.2 Про надання гр. Папіш Анастасії Іллівні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,05 га у користування на 

умовах оренди для сінокосіння, с. Плюти, Обухівського району, Київської області 

36.3 Про надання дозволу гр. Устичуку Миколі Миколайовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для колективного садівництва 

в с. Халеп’я ГО СТ «Струмок Трипільської ТЕС» 

36.4 Про надання дозволу гр. Халабурському Василю Болеславовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для колективного садівництва 

в с. Халеп’я ГО СТ «Струмок Трипільської ТЕС» 

36.5 Про надання дозволу гр. Толстих Зої  Олександрівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для колективного садівництва в с. Халеп’я 

ГО СТ «Струмок Трипільської ТЕС» 

36.6 Про надання дозволу гр. Гречку Іллі Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для колективного садівництва в с. Халеп’я 

ГО СТ «Струмок Трипільської ТЕС» 

36.7 Про надання дозволу гр. Костенко Олені Данилівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для колективного садівництва в с. Халеп’я 

ГО СТ «Струмок Трипільської ТЕС» 

36.8 Про надання дозволу гр. Зенченку Сергію Васильовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для колективного 

садівництва в с. Халеп’я ГО СТ «Струмок Трипільської ТЕС» 

36.9 Про надання дозволу гр. Гордієнко Наталії Петрівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для колективного садівництва в с. 

Трипілля С/Т «Рибак» 

36.10 Про надання дозволу гр. Папроцькому Андрію Васильовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства в с. Витачів 

36.11 Про надання дозволу гр. Яковцю Івану Борисовичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Витачів, вул. П. Осоченка 

36.12 Про надання дозволу гр. Градову Андрію Івановичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Витачів, 

вул. Молодіжна 

36.13 Про надання дозволу гр. Градовій Катерині Миколаївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

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

в с. Витачів, вул. Молодіжна 

36.14 Про надання дозволу гр. Панчук Олесі Миколаївні на розроблення проекту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Витачів 

36.15 Про надання дозволу гр. Панчук Олесі Миколаївні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Витачів 

36.16 Про надання дозволу гр. Панчук Олесі Миколаївні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Витачів 

36.17 Про надання дозволу гр. Останній Катерині Миколаївні  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства в с. Витачів вул. Садова 

36.18 Про надання дозволу гр. Останньому Анатолію Андрійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства в с. Витачів вул. Садова 

36.19 Про надання дозволу гр. Романенку Павлу Петровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

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

в с. Халеп’я 

36.20 Про надання дозволу гр. Кочубей Світлані Петрівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Халеп’я масив Шовковички 

36.21 Про надання дозволу гр. Солодецькій Олександрі Василівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства в с. Трипілля 

36.22 Про надання дозволу гр. Мурадяну Рубену Артавазовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства в с. Трипілля вул. Сонячна 23 

36.23 Про надання дозволу гр. Чернявському Олександру Анатолійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.24 Про надання дозволу гр. Самборському Олександру Михайловичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.25 Про надання дозволу гр. Чернявській Тамарі Георгіївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.26 Про надання дозволу гр. Косенко Тетяні Миколаївні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля 

36.27 Про надання дозволу гр. Чернявському Анатолію Івановичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.28 Про надання дозволу гр. Холкіну Ігорю Володимировичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 



36.29 Про надання дозволу гр. Ніколаєву Олександру Ігоровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.30 Про надання дозволу гр. Чигріній Євгенії Ігорівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля 

36.31 Про надання дозволу гр. Данилову Андрію Сергійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.32 Про надання дозволу гр. Ніколаєву Михайлу Михайловичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.33 Про надання дозволу гр. Шевченку Станіславу Сергійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.34 Про надання дозволу гр. Пугач Людмилі Анатоліївні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля 

36.35 Про надання дозволу гр. Даниловій Надії Анатоліївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.36 Про надання дозволу гр. Щербині Наталії Ігорівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля 

36.37 Про надання дозволу гр. Пугач Вірі Лаврівні на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля 

36.38 Про надання дозволу гр. Щербині Анастасії Андріївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.39 Про надання дозволу гр. Данилову Сергію Сергійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.40 Про надання дозволу гр. Таразевич Людмилі Анатоліївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.41 Про надання дозволу гр. Щербині Наталії Олександрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.42 Про надання дозволу гр. Таразевичу Олександру Михайловичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 



36.43 Про надання дозволу гр. Щербині Андрію Ігоровичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля 

36.44 Про надання дозволу гр. Ярошевичу Євгену Андрійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.45 Про надання дозволу гр. Ярошевич Ірині Андріївні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля 

36.46 Про надання дозволу гр. Ярошевичу Олегу Андрійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.47 Про надання дозволу гр. Косенку Валентину Валерійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.48 Про надання дозволу гр. Бучинській Ользі Ігорівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля 

36.49 Про надання дозволу гр. Мусієнку Максиму Олександровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.50 Про надання дозволу гр. Бучинській Марії Володимирівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.51 Про надання дозволу гр. Вернигорі Артему Юрійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.52 Про надання дозволу гр. Ніколаєвій Жанні Вікторівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.53 Про надання дозволу гр. Джуринському Віталію Олеговичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.54 Про надання дозволу гр. Бєльдєєву Сергію Володимировичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля вул. Надніпрянська 37 

36.55 Про надання дозволу гр. Ніколаєнко Ірині Юріївні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Трипілля 

36.56 Про надання дозволу гр. Маняці Галині Іванівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Трипілля вул. Підгірна 



36.57 Про надання дозволу гр. Більдєєву Олегу Олександровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля вул. Надніпрянська 

36.58 Про надання дозволу гр. Сенченку Юрію Борисовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.59 Про надання дозволу гр. Откидач Віктору Івановичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Трипілля вул. Підгірна 

36.60 Про надання дозволу гр. Лисенку Станіславу Олеговичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.61 Про надання дозволу гр. Мажузі Сергію  Сергійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля, вул. Степова 97, 

36.62 Про надання дозволу гр. Д’яченку Сергію Анатолійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.63 Про надання дозволу гр. Д’яченку Сергію Анатолійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.64 Про надання дозволу гр. Любименку Вячеславу Дмитровичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля вул. Степова 205 

36.65 Про надання дозволу гр. Росаді Оксані Дмитрівні на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля 

вул. Степова 206 

36.66 Про надання дозволу гр. Чут Максиму Анатолійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля 

36.67 Про надання дозволу гр. Федотенко Валентині Петрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в с. Трипілля вул. Степова, 92 

36.68 Про надання дозволу гр. Борисюку Олегу Юрійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в м. Українка 

36.69 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Анопрієнко Олені Михайлівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Г. Косинки, 103 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність   



36.70 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Брусило Дмитру В’ячеславовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Г. 

Косинки, 119 Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у 

власність   

36.71 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Вадис Ірині Дмитрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Степова, 198 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.72 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Відоменко Катерині Володимирівні для ведення особистого селянського господарства 

в с. Халеп’я, вул. Вознесенська Обухівського району Київської області та про передачу 

земельної ділянки у власність   

36.73 Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Ситніку Євгенію Володимировичу в с. Трипілля вул. Суворова,126-а Обухівського 

району Київської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

36.74 Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Чуловській Ользі Петрівні в с. Трипілля вул. Левадна,44 Обухівського району 

Київської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

36.75 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Дерещуку Мирославу Юрійовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. 

Миколаївська, 47 Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність   

36.76 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Карповій Наталії Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Чумацька, 41 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність   

36.77 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Ратинській Ользі Сергіївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Бобриця, 35 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність   

36.78 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Чеповій Тетяні Андріївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Чумацька, 9 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.79 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Довганюк Наталії Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Бобрицька, 51 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.80 Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Терпило Тетяні Михайлівні в с. Трипілля вул. Степова Обухівського району Київської 

області для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

36.81 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Нещерету Петру Івановичу для ведення особистого селянського господарства та про 

передачу земельної ділянки у власність 



36.82 Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Сладкій Галині Василівні в с. Трипілля вул. Зелений Гай Обухівського району 

Київської області для ведення особистого селянського господарства 

36.83 Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Пахольчуку Богдану Володимировичу в с. Трипілля вул. Г.Косинки,100 Обухівського 

району Київської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

36.84 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Білан Валентині Миколаївні по вул. Миколаївська,57 в с. Трипілля для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та про передачу земельної ділянки у власність 

36.85 Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Козелецькому Станіславу Миколайовичу  с. Витачів вул. Воздвиженська  Обухівського 

району Київської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та про передачу земельної ділянки 

у власність 

36.86 Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Романченку Віталію Сергійовичу в с. Трипілля вул. Г.Косинки,117 Обухівського 

району Київської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

36.87 Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Молотковій Антоніні Олександрівні в с. Трипілля вул. Г.Косинки,106 Обухівського 

району Київської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

36.88 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Терпилу Володимиру Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства та про передачу земельної ділянки у власність 

36.89 Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Ворушило Тимофію Федоровичу в с. Витачів по вул. Воздвиженська  Обухівського 

району Київської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та про передачу земельної ділянки 

у власність 

36.90 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Лазоренко Тетяні Олександрівні по вул. Бобрицька, 59 в с. Трипілля для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та про передачу земельної ділянки у власність 

36.91 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Василенко Юлії Іванівні по вул. Бобрицька, 143 в с. Трипілля для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та про передачу земельної ділянки у власність 

36.92 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Пащенку Юрію Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства в с. 

Витачів, вул. П. Осоченка Обухівського району Київської області та про передачу 

земельної ділянки у власність 

36.93 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Дубовик Ользі Володимирівні для ведення особистого селянського господарства в с. 

Трипілля, вул. Тюленіна Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність 



36.94 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Рожко Світлані Миколаївні в с. Трипілля, вул. Риболовецька, 3 Обухівського району 

Київської області для ведення особистого селянського господарства 

36.95 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Рудик Віталію Васильовичу в с. Трипілля Обухівського району Київської області для 

ведення особистого селянського господарства 

36.96 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Косенко Вадиму Анатолійовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Г. 

Косинки, 108 Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у 

власність   

36.97 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Дуднику Олегу Олександровичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. 

Миколаївська, 79 Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність 

36.98 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Гончаренку Олексію Володимировичу в с. Жуківці Обухівського району Київської 

області для ведення особистого селянського господарства 

36.99 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Трусевській Оксані Ігорівні в с. Трипілля, вул. Зелений Гай Обухівського району 

Київської області для ведення особистого селянського господарства 

36.100 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Ігнатенко Наталії Борисівні в с. Трипілля, вул. Підгірна Обухівського району Київської 

області для ведення особистого селянського господарства 

36.101 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Гребенюк Ірині Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Миколаївська, 

28 Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.102 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Граб Сергію Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Відважних, 3 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.103 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Удод Ларисі Михайлівні в с. Трипілля, вул. Зелений Гай Обухівського району 

Київської області для ведення особистого селянського господарства 

36.104 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Зазірній Юлії Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Миколаївська, 

75 Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.105 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Партиці Анатолію Петровичу в с. Жуківці, вул. Шинкаренка Обухівського району 

Київської області для ведення особистого селянського господарства 

36.106 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Удод Едуарду Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Г. 

Косинки, 109 Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у 

власність 



36.107 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Терпило Валерію Степановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Бобрицька, 29 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.108 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Заброді Сергію Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. 

Левадна, 20 Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у 

власність 

36.109 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Гончаренко Зінаїді Володимирівні в с. Жуківці, вул. В. Гладуша Обухівського району 

Київської області для ведення особистого селянського господарства 

36.110 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Пономаренко Анні Андріївні в с. Трипілля, вул. Малишка Обухівського району 

Київської області для ведення особистого селянського господарства 

36.111 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Зозулі Валерію Івановичу для ведення особистого селянського господарства в с. 

Верем’я, вул. Садова Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність 

36.112 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Будюку Дмитру Олександровичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Витачів, вул. 

Старовитичська, 5 Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність 

36.113 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Крячок Надії Петрівні для ведення особистого селянського господарства в с. Витачів, 

вул. Т.Г. Шевченка Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність 

36.114 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Ярмаку Сергію Борисовичу для ведення особистого селянського господарства в с. 

Витачів, вул. Т.Г. Шевченка Обухівського району Київської області та про передачу 

земельної ділянки у власність 

36.115 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Чураковій Аліні Юріївні для ведення особистого селянського господарства в с. Халеп’я 

масив Шовковички Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність 

36.116 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Останній 

Катерині Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Витачів, вул. П. Осоченка, 9 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.117 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Колчі Надії 

Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Витачів, вул. П. Осоченка 1-Г Обухівського 

району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.118 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Турсуновій Тетяні Дмитрівні для ведення особистого селянського господарства в с. 

Трипілля вул. Надніпрянська Обухівського району Київської області та про передачу 



земельної ділянки у власність 

36.119 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Турсунову Тимуру Рустамовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Г.Косинки, 102 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.120 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Некряч Анні Миколаївні для ведення особистого селянського господарства в с. Жуківці 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.121 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Пономаренку Володимиру Валентиновичу для ведення садівництва в с. Халеп’я вул. 

Левада 40 Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у 

власність 

36.122 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Майоровій 

Ользі Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Юності, 14 Обухівського району 

Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.123 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Головчук Надії Михайлівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Степова, 13а 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.124 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Пигиді Юрію Леонідовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Г. Косинки, 110 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.125 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Пустовій Ірині Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Бобрицька, 85 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.126 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Потебні 

Людмилі Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Халеп’я, вул. Вознесенська, 137 Обухівського 

району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.127 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Личман Аллі Вікторівні для ведення особистого селянського господарства в с. Халеп’я 

масив Шовковички Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність 

36.128 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Сагайдачній Світлані Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Берегова 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.129 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Місюрі Світлані Валеріївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Чумацька,1 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.130 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Любименку 

Олегу Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Надніпрянська, 40 Обухівського 

району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.131 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Мараєвій Валентині Василівні для ведення особистого селянського господарства в с. 

Трипілля Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у 

власність 

36.132 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Куявець Людмилі Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Миколаївська, 49 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.133 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Клюй Івану Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Відважна, 49 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.134 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умова оренди ДТЕК «Київські регіональні електромережі» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель  і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в межах м. Українка, Обухівського району 

Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.135 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умова оренди ДТЕК «Київські регіональні електромережі» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель  і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в межах с. Плюти, Обухівського району Київської 

області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.136 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умова оренди ДТЕК «Київські регіональні електромережі» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель  і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в межах с. Плюти, Обухівського району Київської 

області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.137 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Жуфрей 

Валентині Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Зарічна, 26 Обухівського району 

Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.138 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Рихтіку Миколі Івановичу для ведення колективного садівництва в СТ «РИБАК», вул. 

Полунична с. Трипілля Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність 

36.139 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Терпилу Миколі Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства в с. 

Трипілля, вул. Підгірна, 44 Обухівського району Київської області та про передачу 

земельної ділянки у власність 

36.140 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність ¼ гр. Клімчуку 

Олексію Івановичу, ¼ гр. Клімчук Ніні Сергіївні, ¼ гр.  Клімчуку Олександру 

Олексійовичу, ¼ гр. Клімчуку Ярославу Олексійовичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Жуківці, 

вул. Дружби, 72-А Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність 



36.141 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Карпець Аліні 

Анатоліївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Витачів, вул. Т.Г. Шевченка, 26-А Обухівського 

району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.142 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Глущенко Ірині Борисівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Довженка, 2 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.143 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Федорову 

Юрію Віталійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Суворова, 12, кв.1 Обухівського 

району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.144 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації 

земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії ДТЕК «Київські регіональні 

електромережі» в м. Українка, вул. Промислова, 5-Б Обухівського району Київської області 

та про передачу земельної ділянки у власність 

36.145 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Гаврильцю 

Іллі Ігоровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Витачів, вул. П. Осоченко, 21 Обухівського 

району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.146 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Крокус Ганні Владиславівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Витачів, вул. Садова 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.147 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 

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

«будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» гр. 

Чичик Софії Іванівні , в с. Витачів вул. Окіпська Обухівського району Київської області 

36.148 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Адаменко Тетяні Анатоліївні для ведення особистого селянського господарства в с. 

Трипілля Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у 

власність 

36.149 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Ходак Марії Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Г. Косинки, 112 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.150 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Андрющенко Тетяні Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. 

Бобрицька, 109 Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки 

у власність 

36.151 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Откидачу  

Вікторову Івановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Підгірна, 21 



Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.152 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Ткач Ользі Ігорівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Бобрицька, 30 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.153 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Ткачу Анатолію Сергійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Миколаївська, 61 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.154 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Пономаренко 

Анні Андріївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Малишка, 13 Обухівського 

району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.155 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Клен Любові 

Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Незалежності, 28 Обухівського 

району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.156 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Котенку Павлу Ігоровичу для ведення особистого селянського господарства на 

території Витачівської сільської ради Обухівського району Київської області та про 

передачу земельної ділянки у власність 

36.157 Про затвердження «Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 

Порядній Юліані Миколаївні для сінокосіння в с. Халеп’я вул. Вознесенська, Обухівського 

району Київської області» 

36.158 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умова оренди ДТЕК «Київські регіональні електромережі» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель  і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії в межах м. Українка вул. Промислова, 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.159 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Мохонько Надії Олександрівні для ведення садівництва в с. Щербанівка СТ «Чайка», 

діл.22, Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у 

власність 

36.160 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Деменку Миколі Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства в с. 

Трипілля, урочище Круча Обухівського району Київської області та про передачу 

земельної ділянки у власність 

36.161 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Деменку Олегу Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Пасічна, 11 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.162 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Деменко Катерині Михайлівні для ведення особистого селянського господарства в с. 

Трипілля вул. Зоряна, 19 Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність 

36.163 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. ½ частка 



Миколенку Володимиру Вікторовичу гр. ½ частка Миколенку Станіславу Вікторовичу для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Кошового, 14 Обухівського району Київської 

області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.164 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Кравченку Олексію Валентиновичу для індивідуального садівництва на території 

Верем’яцької сільської ради Обухівського району Київської області та про передачу 

земельної ділянки у власність 

36.165 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Заворотньому Віктору Петровичу для ведення особистого селянського господарства в 

с. Халеп’я вул. Бобрицька Обухівського району Київської області та про передачу 

земельної ділянки у власність 

36.166 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Палієнко 

Катерині Валеріївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Степова, 91 Обухівського району 

Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.167 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Пилипенко Анні Вікторівні для індивідуального дачного будівництва на території 

Української міської ради Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність 

36.168 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Потапову Роману Сергійовичу для індивідуального дачного будівництва на території 

Української міської ради Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність 

36.169 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Самойленко Ганні Тимофіївні для ведення садівництва на території с. Щербанівка, СТ 

«Чайка», діл 25 Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки 

у власність 

36.170 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 

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

«будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» гр. 

Мостовик Юлії Олександрівні , в с. Халеп’я вул. Шевченка Обухівського району Київської 

області 

36.171 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Шаріфову 

Гамлету Гамзоєвичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Витачів, вул. Воздвиженська, 62 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.172 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Шіховій Ірині Олександрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Щербанівка, вул. Польова, 50 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.173 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Мартиненко Марії Станіславівні для ведення особистого селянського господарства в с. 

Трипілля вул. Партизанська Обухівського району Київської області та про передачу 

земельної ділянки у власність 

36.174 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Мартиненко Надії Григорівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля вул. Партизанська, 14 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.175 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Мартиненко Надії Григорівні для ведення особистого селянського господарства в с. 

Трипілля вул. Партизанська Обухівського району Київської області та про передачу 

земельної ділянки у власність 

36.176 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Мартиненко Василю Васильовичу для ведення особистого селянського господарства в 

с. Трипілля вул. Партизанська Обухівського району Київської області та про передачу 

земельної ділянки у власність 

36.177 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Максименку Юрію Сергійовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля вул. 

Миколаївська , 83 Обухівського району Київської області та про передачу земельної 

ділянки у власність 

36.178 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Кріцькому 

Ігорю Сергійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Корнійчука, 61 Обухівського 

району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.179 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Лещенко Миколі Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Трипілля вул. Хмельницького 

Б., 37 Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.180 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Усиченко Ніні Пилипівні для ведення особистого селянського господарства в с. 

Трипілля (урочище масиву Круча) Обухівського району Київської області та про передачу 

земельної ділянки у власність 

36.181 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Гаркавому Івану Івановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд  (присадибна ділянка) в с. Трипілля вул.. Незалежності 

32, Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.182 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Радіонову Віталію Степановичу для ведення особистого селянського господарства в с. 

Трипілля  Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у 

власність 

36.183 Про затвердження 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)» гр. Дерюгіній Юлії Ігорівні, в с. Трипілля вул. Підгірна 

Обухівського району Київської області 

36.184 Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель гр. Гончарук 

Людмилі Володимирівні для збереження та використання земель природно- заповідного 

фонду в с. Витачів, вул. Шевченка, Обухівського району Київської області та про передачу 

земельної ділянки у власність 

36.185 Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель гр. Гончарук 

Людмилі Володимирівні для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій в с. Витачів, вул. Воздвиженська, Обухівського району Київської 

області та про передачу земельної ділянки у власність 



36.186 Про затвердження 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)» гр. Білоштан Андрію Вікторовичу, в с. Трипілля вул. Зої 

Космодем’янської Обухівського району Київської області 

36.187 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Кравець Катерині Яківні для ведення особистого селянського господарства в с. 

Трипілля вул. Зелений гай Обухівського району Київської області та про передачу 

земельної ділянки у власність 

36.188 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Гавриленко Віктору 

Васильовичу, Серьогіній Тетяні Федорівні, Шумській Ірині Володимирівні для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Трипілля вул. Герої Трипілля, 14 Обухівського району Київської 

області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.189 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Яременко Ганні Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Халеп’я вул. Бельдія, 34 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.190 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Даньку Сергію Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Витачів вул. Воздвиженська 

Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.191 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Перевертуну Євгенію Юрійовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Витачів вул. Калинова, 

5 Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у власність 

36.192 Про відмову гр. Бучко Віталію Володимировичу в наданні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою 

36.193 Про відмову гр. Стеблині Євгену Вікторовичу в наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою 

36.194 Про відмову гр. Стеблині Євгену Вікторовичу в наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою 

36.195 Про відмову гр. Стеблині Тамілі Олександрівні в наданні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою 

36.196 Про відмову гр. Стеблині Тамілі Олександрівні в наданні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою 

 


