
 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

шоста  сесія сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

 Про  перейменування  вулиць, провулків та мікрорайону  

на території міста Обухова та сіл міської ради 
       Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного  та 
націонал-соціалістичного  (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки», керуючись статтями  26, 59, 60 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи: рекомендації  
Українського інституту національної пам’яті; підсумки громадського 
обговорення питання перейменування об’єктів на території міської ради;  
рішення комісії із перейменування  вулиць, мікрорайонів та провулків в  
населених  пунктах Обухівської міської ради від 29 грудня 2015 року;  
рекомендації постійних комісій з  питань: соціального захисту населення, 
освіти, культури, охорони здоров’я , сім’ї , молоді та спорту та з питань зв’язків 
з політичними партіями , громадськими організаціями , і об’єднаннями 
громадян;   соціально – економічного розвитку, благоустрою, комунального 
господарства та управління комунальною власністю громади,  

 
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

 

       1.Перейменувати вулиці, провулки та мікрорайон на території міста 

Обухова та сіл міської ради , згідно з переліком, що додається. 

       2.Відділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою  

виконавчого комітету Обухівської міської ради надати пропозиції  щодо 

внесення змін до бюджету і передбачити кошти на виготовлення табличок з 

новими назвами вулиць, провулків та мікрорайону населених пунктів міської 

ради. 

       4. Юридичному відділу в установленому порядку надіслати повідомлення 

про включення нових назв вулиць, провулків та мікрорайону населених пунктів 

міської ради до  державного реєстру Міністерства юстиції України . 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови згідно з розподілом обов’язків та постійну комісію з  питань  

соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я , сім’ї , 

молоді та спорту та з питань зв’язків з політичними партіями. 

Міський голова                                                        О.М. Левченко 
         м. Обухів 

 рішення № 71-06 -VІІ від  28.01.2016року   
 
 

 

 



Додаток до 

рішення Обухівської міської ради 

від  28.01.2016 року   №71-06-УІІ  
 

 

Перелік вулиць, провулків та мікрорайон на території міста Обухова та сіл 

міської ради, що перейменовуються 

 

 

№п/п      колишнє найменування нове найменування 
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           Калініна 

          Петровського 

          Крупської 

          Боженка 

         (село Ленди) 

          Будьонного 

          Терешкової 

          Ватутіна 

          Профінтерна 

          Тельмана 

          Колгоспна 

          Радгоспна 

         Жовтнева 

         Матросова 

       Паризької Комуни 

       Раскової 

               Калинова 

               Волошкова 

               Квітнева 

Сонячна 

 

Трипільська 

Зоряна 

Козацька  

Соборна 

Васильківська 

Вербова 

Дружби 

Чумацький Шлях 

Стрілецька 

Козацький Шлях 

Солов'їна 

                                  

                                          ПРОВУЛКИ 

 

 1                  Петровського 

 

Затишний 

 2                  Піонерський 

 

Привітний 

 

                                    МІКРОРАЙОН 

 

  1                 Петровський 

 

Яблуневий  

 

 

Секретар ради                                                                              С.М. Клочко 

 


