
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Двадцять четвертої сесії Української міської ради восьмого скликання 

 

 09 лютого 2023 року                                 10-00 година 

 

1.  Про внесення змін до рішення Української міської  ради від 06.12.2021 № 439/0/7-

21-13-8 скл. «Про бюджет Української міської територіальної громади на 2022 рік». 

 

Суб’єкт подання  Фінансове управління  

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку В.о. начальника фінансового управління Котлінська 

Альона Валеріївна  

Доповідає В.о. начальника фінансового управління Котлінська 

Альона Валеріївна    

 

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету Української міської територіальної 

громади за 2022 року 

 

Суб’єкт подання  Фінансове управління 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку  В.о. начальника фінансового управління Котлінська 

Альона Валеріївна 

Доповідає  В.о. начальника фінансового управління Котлінська 

Альона Валеріївна 

 

3. Про затвердження обсягу вільного залишку бюджетних коштів бюджету 

Української міської територіальної громади станом на 01 січня 2023 року.  

 

Суб’єкт подання  Фінансове управління 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку  В.о. начальника фінансового управління Котлінська 

Альона Валеріївна 

Доповідає  В.о. начальника фінансового управління Котлінська 

Альона Валеріївна 

 

4. Про затвердження Порядку відрахування у 2023 році комунальними унітарними 

підприємствами Української міської територіальної громади до бюджету Української 

міської територіальної громади частини прибутку (доходу). 

 



Суб’єкт подання  Фінансове управління 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку  В.о. начальника фінансового управління Котлінська 

Альона Валеріївна 

Доповідає  В.о. начальника фінансового управління Котлінська 

Альона Валеріївна 

 

5. Про затвердження Програми підтримки Добровольчого формування 

територіальної оборони Української міської територіальної громади «Територіальна 

оборона Української громади» на 2023 рік 

Суб’єкт подання  Виконком 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Виконком 

Доповідає  Начальник відділу оборонної роботи, взаємодії з 

правоохоронними органами та з питань НС і цивільного 

захисту Корзун Валентин Леонідович 

 

6. Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення військових 

частин (установ) на 2023 рік 

Суб’єкт подання  Управління економічного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління економічного розвитку 

Доповідає Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

7. Про внесення змін до цільової Програми підтримки Комунального некомерційного 

підприємства Української міської ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2021-2023 роки 

Суб’єкт подання  Комунальне некомерційне підприємство Української 

міської ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Комунальне некомерційне підприємство Української 

міської ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

Доповідає  Директор Комунального некомерційного підприємства 

Української міської ради «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Тимченко Юрій Олександрович   



 

8. Про затвердження змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства Української міської ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2023 рік 

Суб’єкт подання  Комунальне некомерційне підприємство Української 

міської ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Комунальне некомерційне підприємство Української 

міської ради «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

Доповідає  Директор Комунального некомерційного підприємства 

Української міської ради «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Тимченко Юрій Олександрович   

 

9. Про внесення змін до Програми розвитку благоустрою по Українській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 р.р. 

 

Суб’єкт подання Управління  розвитку інфраструктури 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління  розвитку інфраструктури  

Доповідає Начальник управління  розвитку інфраструктури 

Шевченко Олексій Миколайович 

 

10. Про затвердження змін до Комплексної програми охорони навколишнього 

природного середовища на території Української міської територіальної громади на 

2021-2025 роки та затвердження пріоритетних природоохоронних заходів на 2023 рік 

Суб’єкт подання  Управління  розвитку інфраструктури 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління  розвитку інфраструктури  

Доповідає Начальник управління  розвитку інфраструктури 

Шевченко Олексій Миколайович 

 

11. Про внесення змін до Програми розвитку співробітництва, партнерських відносин 

та позиціонування Української міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки 

 

Суб’єкт подання  Управління економічного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління економічного розвитку 



Доповідає Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

12. Про внесення змін до Програми з підвищення ефективності управління майном 

комунальної власності Української міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

та схвалення її в новій редакції 

Суб’єкт подання  Управління економічного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління економічного розвитку 

Доповідає Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

13. Про внесення змін до Програми співфінансування робіт з реконструкції, 

капітального, поточного ремонту та заходів з енергозбереження у багатоквартирних 

будинках Української міської територіальної громади на 2022-2024 р.р. 

Суб’єкт подання Управління  розвитку інфраструктури 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління  розвитку інфраструктури  

Доповідає Начальник управління  розвитку інфраструктури 

Шевченко Олексій Миколайович 

 

14. Про внесення змін до комплексної  Програми будівництва, реконструкції, 

капітального ремонту об’єктів комунальної власності та об’єктів інфраструктури 

Української міської територіальної громади на 2022-2024 роки, та затвердження її в 

новій редакції 

Суб’єкт подання  Управління економічного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління економічного розвитку 

Доповідає Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

15. Про внесення змін до рішення Української міської ради від 06.12.2022 № 304/7-23-

8 скл.-22 «Про бюджет Української міської територіальної громади на 2023 рік» 

 

Суб’єкт подання  Фінансове управління 

Невідкладність Планове 



Відповідальний за підготовку  В.о. начальника фінансового управління Котлінська 

Альона Валеріївна 

Доповідає  В.о. начальника фінансового управління Котлінська 

Альона Валеріївна 

 

16. Про затвердження Положення про резервний фонд  бюджету Української міської 

територіальної громади  на 2023 рік 

 

Суб’єкт подання  Фінансове управління 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку  В.о. начальника фінансового управління Котлінська 

Альона Валеріївна 

Доповідає  В.о. начальника фінансового управління Котлінська 

Альона Валеріївна 

 

17. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які надаються мешканцям 

Української міської територіальної громади комунальною установою «Центр надання 

соціальних послуг» Української міської ради на 2023 рік 

Суб’єкт подання  Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку  Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» 

Доповідає  Директор Комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг» Ільєнко Людмила Андріївна 

 

18. Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна 

комунальної власності Української міської територіальної громади Обухівського 

району Київської області на правах господарського відання або оперативного 

управління підприємствам, установам, організаціям, утвореним Українською 

міською радою  

Суб’єкт подання  Управління економічного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління економічного розвитку 

Доповідає Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

19. Про внесення змін в рішення щодо передачі майна комунальної  власності в 

оперативне управління КНП УМР «ЦПМСД»  за адресою: вул. Київська, 1, м. 

Українка 



Суб’єкт подання  Управління економічного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління економічного розвитку 

Доповідає Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

20. Про збільшення статутного капіталу комунальних підприємств «Міський ринок м. 

Українка», «Спеціалізоване підприємство «Ритуальна служба Української міської 

ради» та затвердження статутів у новій редакції 

 

Суб’єкт подання  Управління економічного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління економічного розвитку 

Доповідає Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

21. Про виключення об’єкту комунальної власності Української міської 

територіальної громади з Переліку першого типу, затвердження нової редакції 

Переліку першого типу та скасування електронного аукціону з передачі в оренду 

об’єкту комунальної власності Української міської територіальної громади  

Суб’єкт подання  Управління економічного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління економічного розвитку 

Доповідає Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

22. Про затвердження Переліку об’єктів майна комунальної  власності Української 

міської територіальної громади для передачі в оренду без проведення аукціону 

(Перелік другого типу) 

 

Суб’єкт подання  Управління економічного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління економічного розвитку 

Доповідає Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

23. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної  власності 

Української міської територіальної громади Обухівського району Київської області 

нежитлового приміщення за адресою: вул. Шевченка, буд. 43/1, с. Трипілля 



 

Суб’єкт подання  Управління економічного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління економічного розвитку 

Доповідає Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

24.  Про списання та передачу багатоквартирних житлових будинків  м. Українка в 

управління підприємству по обслуговуванню житла виконавчого комітету 

Української міської ради 

 

Суб’єкт подання  Управління економічного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління економічного розвитку 

Доповідає Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

25. Про заслуховування інформації щодо звіту про здійснення державної регуляторної 

політики у 2022 році 

 

Суб’єкт подання  Управління економічного розвитку 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління економічного розвитку 

Доповідає Начальник управління економічного розвитку Журавська-

Товмач Ольга Миколаївна 

 

26. Про затвердження Положення про управління розвитку інфраструктури 

виконавчого комітету Української міської ради  

Суб’єкт подання Управління  розвитку інфраструктури 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління  розвитку інфраструктури  

Доповідає Начальник управління  розвитку інфраструктури 

Шевченко Олексій Миколайович 

 

27. Про затвердження Положення про відділ  житлово-комунального господарства 

управління розвитку інфраструктури виконавчого комітету Української міської ради  

Суб’єкт подання Управління  розвитку інфраструктури 



Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління  розвитку інфраструктури  

Доповідає Начальник управління  розвитку інфраструктури 

Шевченко Олексій Миколайович 

 

28. Про затвердження Положення про сектор екології та природних ресурсів 

управління розвитку інфраструктури виконавчого комітету Української міської ради  

Суб’єкт подання Управління  розвитку інфраструктури 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Управління  розвитку інфраструктури  

Доповідає Завідувачка сектору екології та природних ресурсів 

Іваницька Ольга Олексіївна 

 

29. Про затвердження Плану роботи постійних комісій Української міської ради VIII 

скликання 

 

Суб’єкт подання Постійні комісії Української міської ради VIII скликання 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку Постійні комісії Української міської ради VIII скликання 

Інформує Постійні комісії Української міської ради VIII скликання 

 

30. Про звітування депутатів Української міської  ради VIII скликання про свою роботу 

перед виборцями 

 

Суб’єкт подання Постійна комісія з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, законності, охорони громадського 

порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, 

соціального захисту населення та антикорупційної 

діяльності 

Невідкладність Планове 

Відповідальний за підготовку  Постійна комісія з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, законності, охорони громадського 

порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, 

соціального захисту населення та антикорупційної 

діяльності 

Доповідає Голова постійної комісії Дегтяр Анатолій Петрович   

 

 



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

навколишнього природного середовища  
 

31.1 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території для 

забудови земельних ділянок розташованих в межах Української міської ради Обухівського 

р-ну Київської обл.». 

31.2 Про перейменування назв вулиць на території населених пунктів Української 

територіальної громади Обухівського району Київської області. 

31.3 Про розроблення детального плану території земельних ділянок по вул. 

Промислова в м. Українка Обухівського району Київської області 

31.4 Про розроблення детального плану території земельних ділянок по вул. Франка 

в с. Трипілля Обухівського району Київської області 

31.5 Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «БАРДЕН 

КОПАНІ» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1489 га в користування на умовах оренди, що розташована на території м. 

Українка Обухівського району Київської області по вул. Промисловій, для розміщення та 

експлуатації будівель та споруд річкового транспорту 

31.6 Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «Серпень-

груп» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,3265 га в користування на умовах оренди, що розташована на території с. Трипілля 

Обухівського району Київської області, для розміщення та експлуатації будівель та споруд 

річкового транспорту 

31.7 Про надання дозволу Обухівському водопровідно-каналізаційному 

підприємству КП «Обухівводоканал» на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,3088 га на умовах права постійного користування 

на території Української міської ради Обухівського району Київської області для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) 

31.8 Про надання дозволу Обухівському водопровідно-каналізаційному 

підприємству КП «Обухівводоканал» на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1997 га на умовах права постійного користування 

на території Української міської ради Обухівського району Київської області для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) 

31.9 Про надання дозволу Обухівському водопровідно-каналізаційному 

підприємству КП «Обухівводоканал» на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,2880 га на умовах права постійного користування 

на території Української міської ради Обухівського району Київської області для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) 



31.10 Про надання дозволу Обухівському водопровідно-каналізаційному 

підприємству КП «Обухівводоканал» на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,3600 га на умовах права постійного користування 

на території Української міської ради Обухівського району Київської області для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) 

31.11 Про надання дозволу Обухівському водопровідно-каналізаційному 

підприємству КП «Обухівводоканал» на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,2805 га на умовах права постійного користування 

на території Української міської ради Обухівського району Київської області для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) 

31.12 Про надання дозволу Обухівському водопровідно-каналізаційному 

підприємству КП «Обухівводоканал» на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,3682 га на умовах права постійного користування 

на території Української міської ради Обухівського району Київської області для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) 

31.13 Про надання дозволу ПрАТ «Київ Дніпровське МППЗТ» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок площами 0,3056 га, 0,7617 га, 

0,0057 га, 0,0040 га, 0,2324 га, 0,2135 га, 0,3705 га, 0,3857 га та 0,5165 га на умовах права 

постійного користування для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного 

транспорту на території Української міської територіальної громади Обухівського району 

Київської області 

31.14  Про надання дозволу гр. Аврашко Наталії Олексіївні на розроблення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, 

площами  0,0600 га та 0,2000 га, що перебувають в оренді за межами населених пунктів в 

межах території Української міської ради Обухівського району Київської області 

31.15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки подальшим встановленням земельного сервітуту гр. Пермінову Олегу 

Олексійовичу 

31.16 Про надання дозволу ФГ «Агроперспектива-РС» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (2 невитребуваних часток (паїв)) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Щербанівка 

Обухівського району Київської області орієнтовною площею 11,0 га 

31.17 Про надання дозволу ФГ «Агроперспектива-РС» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (4 невитребуваних часток (паїв)) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Витачів 

Обухівського району Київської області орієнтовною площею 9,0 га 

31.18 Про надання дозволу ФГ «Агроперспектива-РС» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (3 невитребуваних часток (паїв)) 



для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Щербанівка 

Обухівського району Київської області орієнтовною площею 11,0 га 

31.19 Про надання дозволу ФГ «Агроперспектива-РС» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (2 невитребуваних часток (паїв)) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Трипілля 

Обухівського району Київської області орієнтовною площею 6,0 га 

31.20 Про надання дозволу ФГ «Агроперспектива-РС» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (невитребуваних часток (паїв)) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Трипілля 

Обухівського району Київської області орієнтовною площею 3,45 га 

31.21 Про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності 

площею 0,0271 га гр. Коваленку Михайлу Мусійовичу для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Українка Обухівського району Київської області по вул. Сосновій, 6-

А 

31.22 Про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності 

площею 0,0800 га гр. Олексюк Ользі Миколаївні для будівництва та обслуговування 

об'єктів фізичної культури і спорту 

31.23 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

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

на території с. Трипілля Обухівського району Київської області по вул. Риболовецькій, 13а 

та про передачу земельної ділянки в спільну сумісну власність гр. Кравченку Олександру 

Андрійовичу та гр. Горенко Тамарі Андріївні 

31.24 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок загальною площею 0,0870 га, що розташовані за адресою: 

проспект Дніпровський, 11, м. Українка, Обухівський район, Київська область 

31.25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

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

на території с. Трипілля Обухівського району Київської області по вул. Козацькій, 17 та про 

передачу земельної ділянки в спільну сумісну власність гр. Січкаренко Тетяні Василівні та  

гр. Богачовій Надії Василівні 

31.26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

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

на території с. Трипілля Обухівського району Київської області по вул. Шевченка, 65 та про 

передачу земельної ділянки в спільну часткову власність гр. Халетій Олексію Васильовичу 

та гр. Білик Ользі Олексіївні 

31.27 Про затвердження 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) на території с. Верем’я Обухівського району Київської області по вул. 

Каштановій, 20 та про передачу земельної ділянки в спільну часткову власність гр. Середі 

Григорію Андрійовичу та гр. Сільченко Галині Андріївні 



31.28 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

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

на території с. Халеп’я Обухівського району Київської області по вул. Яблуневій, 19 та про 

передачу земельної ділянки у власність гр. Кочубею Андрію Васильовичу 

31.29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

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

на території с. Трипілля Обухівського району Київської області по вул. І. Франка, 6 та про 

передачу земельної ділянки у власність гр. Василиці Анатолію Івановичу 

31.30 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

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

на території с. Щербанівка Обухівського району Київської області по вул. Косинки, 7 та про 

передачу земельної ділянки у власність гр. Стрільцю Володимиру Михайловичу 

31.31 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», площею 0,0022 га, для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель  і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в с. 

Плюти Української міської ради Обухівського району Київської області 

31.32 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення, площами 0,0110 га, 0,0010 га, 

0,0010 га 0,0004 га,  що надаються в оренду ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за межами населеного пункту на території Української міської ради 

31.33 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0100 га в оренду ПрАТ «ВФ Україна» для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій на території с. Жуківці Обухівського району Київської області 

31.34 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 3,7978 га в користування на умовах оренди гр. Дьяконову Ігорю Валерійовичу для 

сінокосіння на території Витачівської сільської ради Обухівського району Київської області  

31.35 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в користування на 

умовах оренди Товариству з обмеженою відповідальністю «Серпень-груп» земельної 

ділянки площею 0,1380 га, що розташована на території м. Українка Обухівського району 

Київської області по вул. Промисловій, для розміщення та експлуатації будівель та споруд 

річкового транспорту 

31.36 Про передачу в оренду гр. Коширенкову Семену Вячеславовичу земельної 

ділянки площею 0,1380 га, що розташована на території м. Українка Обухівського району 

Київської області по вул. Промисловій, для розміщення та експлуатації будівель та споруд 

річкового транспорту 

31.37 Про передачу в оренду гр. Коширенкову Семену Вячеславовичу земельної 

ділянки площею 0,0768 га, що розташована на території м. Українка Обухівського району 

Київської області по вул. Промисловій, для розміщення та експлуатації будівель та споруд 

річкового транспорту 



31.38 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди для сінокосіння гр. Полякову Владиславу 

Володимировичу, площею 0,5977 га в м. Українка Обухівського району Київської області 

по вул. Ігнатівській 

31.39  Про затвердження гр. Пугач Ганні Володимирівні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1100 га, цільове призначення якої змінюється із 

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

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

Обухівського району Київської області, ур. «Круча» 

31.40 Про затвердження гр. Василенку Ярославу Васильовичу проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,1074 га, цільове призначення якої змінюється 

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

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

в с. Трипілля Обухівського району Київської області по вул. Наддніпрянській 

31.41 Про затвердження гр. Онищенку Євгенію Володимировичу проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 0,1841 га, цільове призначення якої 

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

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

в м. Українка Обухівського району Київської області по вул. Вишневій 

31.42 Про затвердження гр. Шиян Олені Олександрівні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 0,0527 га, цільове призначення якої змінюється із «для 

ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування 

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

Обухівського району Київської області по вул. Корнійчука, 23 

31.43 Про затвердження гр. Овчаренку Миколі Олексійовичу проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок площами 0,0684 га, 0,3911 га та  0,2210 га, цільове 

призначення яких змінюється із «для ведення особистого селянського господарства» на 

«для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в м. Українка Обухівського району Київської області 

31.44 Про затвердження гр. Бельдію Віктору Петровичу проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 0,1059 га, цільове призначення якої змінюється із «для 

ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування 

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

Обухівського району Київської області 

31.45 Про затвердження гр. Капрану Ігору Михайловичу проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 0,0379 га, цільове призначення якої змінюється із «для 

ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування 

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

Обухівського району Київської області по вул. Придніпровській 

31.46 Про затвердження гр. Дорошенку Миколі Петровичу проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,1054 га, цільове призначення якої змінюється 

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

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

в с. Витачів Обухівського району Київської області по вул. Придніпровській 



31.47 Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, площею 

0,0016 га, яка розташована по вул. Енергетиків в м. Українка Обухівського району 

Київської області з Малим приватним підприємством «РЕМ» 

31.48 Про внесення змін до рішення Української міської ради від 27 січня 2022 року 

№ 152 «Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Фісенку Івану Михайловичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Витачів, вул. Окіпська, 8 Обухівського району Київської області 

та про передачу земельної ділянки у власність» 

31.49 Про внесення змін до рішення Української міської ради від 27 січня 2022 року 

№ 26 «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)» 

31.50 Про внесення змін до рішення Української міської ради від 27 січня 2022 року 

№ 98 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Деменок Катерині Михайлівні для ведення особистого селянського 

господарства в с. Трипілля, вул. Зоряна, 19 Обухівського району Київської області та про 

передачу земельної ділянки у власність» 

31.51 Про внесення змін до рішення Української міської ради від 27 січня 2022 року 

№ 106 «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» 

31.52 Про внесення змін до рішення Української міської ради від 27 січня 2022 року 

№ 115 «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» 

31.53 Про внесення змін до рішення Української міської ради від 27 січня 2022 року 

№ 141 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. ½ Ігнатуші Олегу Миколайовичу, ½ Цівці Андрію Вячеславовичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с. Трипілля, вул. Суворова, 17, Обухівського району Київської 

області та про передачу земельної ділянки у власність» 

31.54 Про внесення змін до рішення Української міської ради від 27 січня 2022 року 

№ 151 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Удод Миколі Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Козацька, 5 Обухівського району Київської області та про передачу земельної ділянки у 

власність» 

31.55 Про внесення змін до рішення Української міської ради від 27 січня 2022 року 

№ 155 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Філоненку Анатолію Григоровичу для будівництва і обслуговування 



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

Нагірна Обухівського району Київської області та передачу земельної ділянки у власність» 

31.56 Про внесення змін до рішення Української міської ради від 27 січня 2022 року 

№ 84 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Крокус Ганні Владиславівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Обухівського району Київської області та передачу земельної ділянки у власність» 

31.57 Про внесення змін до рішення Української міської ради від 27 січня 2022 року 

№ 60 «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» 

31.58 Про внесення змін до рішення Української міської ради від 27 січня 2022 року 

№ 52 «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» 

31.59 Про внесення змін до рішення Української міської ради від 10 листопада 2022 

року № 277 «Про припинення права постійного користування земельною ділянкою ТОВ 

«Трудівник» з кадастровим номером 3223188000:02:011:0049 площею 0,5000 га, цільове 

призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Садова, 2 с. Трипілля Обухівського району Київської області та передачі в оренду 

земельної ділянки ПП «ТДС Нептун» під 4% від нормативної грошової оцінки землі» 

31.60 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 17 грудня 2013 

року зареєстрованого в реєстрі за № 3200, наданої в користування гр. Журилу Петру 

Петровичу 

31.61 Про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 24 грудня 2020 

року, а саме орендаря з Погорілого Володимира Миколайовича на Базюка Ігора 

Леонідовича у зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно – нежитлової будівлі 

кафе-бару «Діско»  

31.62 Про відмову ТОВ «Київська пересувна механізована колона-2» в наданні 

дозволу на поновлення (продовження) договору оренди земельної  

31.63 Про відмову ТОВ «Київська пересувна механізована колона-2» в наданні 

дозволу на поновлення (продовження) договору оренди земельної 

31.64 Про відмову ТОВ «Київська пересувна механізована колона-2» в наданні 

дозволу на поновлення (продовження) договору оренди земельної 
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