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2020 рік був роком перевірки власних сил для кожного з нас. Та я впевнений, що багато  2020 рік був роком перевірки власних сил для кожного з нас. Та я впевнений, що багато  
людей стали сильнішими завдяки подоланню випробувань, які нам усім довелося пережити.людей стали сильнішими завдяки подоланню випробувань, які нам усім довелося пережити.

Ми стали однією великою родиною: на теренах нового Обухівського району утворилася  Ми стали однією великою родиною: на теренах нового Обухівського району утворилася  
найбільша територіальна громада – Обухівська.найбільша територіальна громада – Обухівська.

Додалося багато важливих справ та питань, які необхідно вирішити.Додалося багато важливих справ та питань, які необхідно вирішити.
У новий рік вступаємо з впевненістю, що подолаємо усі труднощі, адже маємо команду  У новий рік вступаємо з впевненістю, що подолаємо усі труднощі, адже маємо команду  

професіоналів та вагому підтримку мешканців громади. Разом ми зможемо подолати будь-які професіоналів та вагому підтримку мешканців громади. Разом ми зможемо подолати будь-які 
виклики сьогодення.виклики сьогодення.

Мені радісно бачити ваші усмішки, тож я сподіваюся, що ситуація з COVID-19 незабаром Мені радісно бачити ваші усмішки, тож я сподіваюся, що ситуація з COVID-19 незабаром 
закінчиться радісним святкуванням і ми, як і раніше, зможемо почувати себе у безпеці в кожному закінчиться радісним святкуванням і ми, як і раніше, зможемо почувати себе у безпеці в кожному 
куточку світу.куточку світу.

У ці світлі новорічні  свята щиро бажаю миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморо-У ці світлі новорічні  свята щиро бажаю миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморо-
зуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості,  зуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості,  
міцного здоров’я та всіх благ!міцного здоров’я та всіх благ!

Час – це сила, що рухає все навколо... Тож нехай, коли опівночі годинник проб’є довгоочіку-Час – це сила, що рухає все навколо... Тож нехай, коли опівночі годинник проб’є довгоочіку-
вані дванадцять разів, перегортаючи календар року, це стане для усіх нас сигналом змін на краще.вані дванадцять разів, перегортаючи календар року, це стане для усіх нас сигналом змін на краще.

Обухiвський мiський голова                                                Олександр ЛевченкоОбухiвський мiський голова                                                Олександр Левченко

Шановні жителіШановні жителі
Обухівської об’єднаної територіальної громади!Обухівської об’єднаної територіальної громади!
Надсилаю вам новорічного листа з побажаннями...Надсилаю вам новорічного листа з побажаннями...

ЗЗ Новим роком   Новим роком  та та 
Рiздвом Христовим!Рiздвом Христовим!



№ 41  (915)
2

ШАНОВНИЙ АБОНЕНТЕ!

Звіт
про здійснення  державної регуляторної політики

виконавчим комітетом Обухівської міської ради за 2020 рік
   Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності – це постійний та послідовний 

курс, спрямований  на вдосконалення правового регулювання господарських відносин між регуля-
торними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоціль-
них та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяль-
ності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами 
України.

 Головною метою єдиної державної регуляторної політики є вдосконалення регуляторного про-
цесу, підвищення ефективності та якості нормативно-правових актів, встановлення доступності та 
прозорості їх дії.

 У 2020 році  реалізація державної регуляторної політики виконавчим комітетом Обухівської місь-
кої ради здійснювалася відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», яким встановлено чіткі вимоги до процедури підготовки, прий-
няття, відстеження результативності та перегляду нормативно-правових актів, які є регуляторними.

Протягом звітного року здійснювалось коригування Плану діяльності з підготовки та затверджен-
ня проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади Київської області на 2020 рік, до нього вносились зміни та доповнення. 
План та зміни до нього оприлюднені на шпальтах газети «Обухівські вісті» та на офіційному сайті 
Обухівської міської ради. Так, відповідно до Плану, в поточному році прийнято 4 регуляторні акти, 
а саме: Про встановлення ставок земельного податку на території Обухівської міської об’єднаної те-
риторіальної громади Київської області; Про встановлення розміру ставок єдиного податку, податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської 
міської об’єднаної територіальної громади Київської області; Про затвердження Регламенту центру 
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області; 
Про затвердження Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди комунального майна 
Обухівської міської об’єднаної територіальної громади.

Для одержання пропозицій і зауважень  представниками управління економіки виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради проводились відкриті обговорення проєктів регуляторних актів, за 
участю представників громадськості та місцевого приватного бізнесу з приводу встановлення ста-
вок місцевих податків та зборів. Питання щодо встановлення розміру  ставок місцевих податків 
виносилось також на розгляд ради підприємців при виконавчому комітеті Обухівської міської ради, 
обговорювалось на засіданні Координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Обґрунто-
вані зауваження і пропозиції, що надходили у ході проведення обговорень, були враховані при роз-
робці проєктів регуляторних актів. 

 З метою виявлення неефективних регуляторних рішень та регуляторних актів, які призводять до 
створення адміністративних, економічних та організаційних перешкод для розвитку підприємни-
цтва, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності» із внесеними до нього змінами постійно проводяться заходи з відстеження 
результативності регуляторних актів. 

У поточному році здійснено 4 базові, 2 повторні та 3 періодичні відстеження результативності 
регуляторних актів. Звіти про відстеження оприлюднені на офіційному сайті Обухівської міської 
ради, обговорені на засіданнях постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, благо-
устрою, комунального господарства та управління комунальною власністю громади, на яку покла-
дено повноваження Обухівської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

Крім того, з метою систематизації регуляторних актів управлінням економіки виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради ведеться та своєчасно оновлюється реєстр діючих регуляторних ак-
тів, який станом на 01.12.2020 включає 26 нормативно-правових документів. Реєстр регуляторних 
актів, що діють на території громади оприлюднено на офіційному сайті Обухівської міської ради в 
розділі «Регуляторна політика».

Варто також зазначити, що за підсумками кожного з кварталів 2020 року готувалася інформація 
про стан впровадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконав-
чим комітетом Обухівської міської ради, яка направлялась до департаменту економічного розвитку 
і торгівлі Київської обласної державної адміністрації для подальшого моніторингу. 

У цілому стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на 
території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади визначає стійку тенденцію по 
впорядкуванню регуляторних процесів відповідно до вимог нормативно-правової бази, а впровад-
ження принципів регуляторної політики дозволяє врахувати баланс інтересів влади та суб’єктів 
господарювання.

Начальник управління економіки                                             А.М. Кондратюк 

УУ відповідності до діючих правил 
у сфері послуг з гарячого водо-
постачання, якщо споживач не 

передав покази лічильників на кінець звіт-
ного періоду,  ПрАТ «Енергія»  здійснює 
нарахування протягом трьох місяців за 
середньодобовим споживанням (за попе-
редні 12 місяців) а після закінчення тримі-
сячного строку за нормами споживання, а 
саме 3,15 м3 на одну зареєстровану особу. 
Після отримання даних про покази лічиль-
ників нарахування оплати коригується. 
Таке коригування може бути здійснено за 
термін не більше одного року. 

З метою ведення достовірного обліку 
споживання гарячої води просимо завчас-
но, до 25-го числа кожного місяця, переда-
вати покази лічильників.  

В умовах карантину це можна робити 
дистанційно, найбільш зручним для Вас 
способом: 

Через особистий кабінет на нашому сай-
ті https://www.energiya.kiev.ua/cabinet.php 

Через мобільні додатки «Viber» або 
«Telegram»:  +38-067-338-75-28 

За телефонами абонвідділу ПрАТ «Енер-
гія»:  067-565-56-10,    067-471-38-59,    
067-338-75-28 

Звертаємо Вашу увагу, що в останні дні 
місяця спостерігається різке зростання 
передавання показників, це викликає пе-
ревантаження каналів передачі даних та 
ускладнює можливість їх передачі. Реко-
мендуємо передавати покази лічильників 
заздалегідь. 

З повагою адміністрація ПрАТ «Енергія» 

ДД обігає кінця робота з виконан-
ня проекту «ЕКО-стежки Київ-
щини», який втілив у життя 

Центр екологічної освіти та інформації 
на замовлення Департаменту екології 
та природних ресурсів Київської облас-
ної державної адміністрації. 

Підставою для розробки даного про-
екту стала Регіональна програма ро-
звитку природно-заповідного фонду 
Київської області «Київщина заповідна» 
на 2017–2020 роки, затверджена рішен-
ням Київської обласної ради, та Перелік 
природоохоронних заходів на 2020 рік, 
які фінансуються за рахунок коштів об-
ласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища. 

До реалізації проекту долучились 
науковці, місцеві активісти-екологи та 
краєзнавці. В ході виконання робіт було 
обстежено територію Вишгородсько-
го, Обухівського та Васильківського 
районів Київщини. Ґрунтовні дослід-
ження природних, геологічних та істо-
рико-культурних об’єктів дали мож-
ливість сформувати цікаве просторове 
поєднання точок еколого-туристичних 
маршрутів. Обстежено десятки кіломе-
трів польових та лісових доріг, лісові, 
степові та гідрологічні об’єкти, вивчено 
картографічні та історико-культуроло-
гічні матеріали  – все задля того, щоб 
розробити карти з цікавими та змістов-
ними маршрутами, якими будуть ман-
друвати малі і дорослі поціновувачі при-
роди рідного краю.

На об’єктах природно-заповідно-
го фонду встановлені вказівники, які 
допоможуть зорієнтуватись на марш-
руті; елементи обладнаних зупинок для 
відпочинку, де мандрівники зможуть 
перепочити; інформаційні стенди, які 
розповідають про їх статус, флору та 
фауну, охоронний режим. 

Маршрут «Лісові скарби Вишгород-

ського району» поєднав у собі 15 точок 
інтересу, з них 7 – природоохоронні те-
риторії, 8 – цікаві історико-культурних, 
етнографічних зупинок.  Територією 
Обухівського району проходить марш-
рут «Природна та історична спадщина 
Обухівщини», у якому в якості зупинок 
визначені 25 точок. З них 12 - природоо-
хоронні території та об’єкти, а 13 - істо-
рико-культурні, археологічні та етно-
графічні об’єкти.   Детальна інформація 
про еколого-освітні туристичні маршру-
ти вміщена у «Путівнику мандрівника».

Для дітей Київської області проведено 
Конкурс «Люби і знай свій рідний край», 
у якому взяли участь більше 600 дітей з 
усіх шкіл Київської області. 

В рамках проекту проводяться семіна-
ри для працівників лісового господар-
ства, краєзнавців, працівників об’єктів 
ПЗФ, студентів туристичних спеціаль-
ностей. Всі учасники отримали цікавий 
та корисний роздатковий матеріал: 
екосумку, ручку, навчально-методичні 
матеріали, блокнот, карту маршруту та 
Путівник мандрівника.

Через роботи у номінаціях: казка «Як 
врятувати нашу планету від сміття?», 
екологічна стежка, відеоролик «Як ми 
допомагаємо зберегти довкілля», еко-
логічна гра, оповідання / есе на тему 
«Моя Київщина», малюнок на тему: «Мої 
дії на захист довкілля», плакат на тему 
«Я люблю свій рідний край» діти пред-
ставили своє бачення шляхів розв’язан-
ня екологічних проблем та презентува-
ли цікаві історико-культурні пам’ятки 
свого рідного села та міста.

Проект «ЕКО-стежки Київщини» є 
важливим кроком у формуванні тури-
стичної привабливості області, популя-
ризації унікальних природних об’єктів та 
історико-культурних пам’яток, вихован-
ня дбайливого ставлення до природи 
рідного краю.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕРЕЖІ ЕКОЛОГО-ОСВІТНІХ  
ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                                  Додаток 1 до Звіту  

                                                                                                                Перелік  
                                                      прийнятих регуляторних актів Обухівською міською радою в 2020 році 
 

№ 
п/п 

Назва проекту регуляторного акта 
Ціль прийняття 

регуляторного акта 

Термін розробки 
проекту регуляторного 
акта та його прийняття 

Найменування підрозділу, 
відповідального за розробку 

проекту регуляторного 
акта, № телефону 

1 2 3 4 5 

1 Про встановлення ставок земельного 
податку на території Обухівської міської 
об’єднаної територіальної громади 
Київської області  

Регулювання сфери 
господарської діяльності, 
наповнення бюджету 

№ 1512-65-VII 
від 25.06.2020 

 

Земельний відділ, 
5- 05-09 

2 

Про встановлення розміру ставок 
єдиного податку, податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, 
туристичного збору на території 
Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади Київської 
області 

Регулювання сфери 
господарської діяльності, 
наповнення бюджету 

№ 1510-65-VІІ 
від  25.06.2020 

 

Управління економіки, 
5-02-22, 

фінансове управління, 
5-04-07 

3 

Про затвердження Регламенту центру 
надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Обухівської 
міської ради Київської області 

Регулювання сфери 
господарської діяльності, 
наповнення бюджету 

№ 1588-68-VІІ 
від 27.08.2020  

Відділ забезпечення роботи 
центру надання 

адміністративних  послуг, 
6-42-07 

4 

Про затвердження Порядку виконання 
контрольних функцій у сфері оренди 
комунального майна Обухівської міської 
об’єднаної територіальної громади 

Регулювання сфери 
господарської діяльності, 
наповнення бюджету 

№ 1602-69-VІІ 
від  24.09.2020  

 

Управління економіки, 
5-02-22 

 
 

Начальник управління економіки                                                                                        А.М. Кондратюк 
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МЕЖІ ОКРУГІВ (ТЕРИТОРІЙ), ЯКІ ЗАКРІПЛЮЮТЬСЯ ЗА ДЕПУТАТАМИ 
ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ

3

№  
округу

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Прізвище, ім’я 
по-батькові 

Яковина Андрій 
Романович 

Сатко  Олександр 
Васильович 

Іваха  Тетяна  
Анатоліївна 

Клочко Сергій 
Миколайович 

Федорченко Людмила 
Петрівна 

Шевченко Дмитро 
Анатолійович 

Мількевич  Олександр 
Святославович 

Штутман Дарина 
Володимирівна 

Смиковський Андрій 
Леонідович 

Кірейчук Вячеслав 
Миколайович 

Купріянчик Аліна
Ігорівна 

Грищенок Наталія 
Володимирівна 

Лук’яненко Олександр 
Іванович 

Ткаченко Ірина 
Анатоліївна 

Єльський Максим
Петрович 

Процун Світлана 
Миколаївна 

Акимов  Олександр 
Артурович 

Яцун Богдан Іванович 

Мадзяновський 
Костянтин Антонович 

Паєнко Олена 
Василівна 

Кайнар Наталія 
Василівна 

Трегуб Руслан 
Георгійович 

Кіянченко Анатолій 
Михайлович 

Карамаш Микола 
Миколайович 

Щеголенко Наталія 
Олександрівна 

Іщенко Вікторія 
Вікторівна 

Малишев Віктор 
Олександрович 

Трач Михайло 
Миколайович 

Надєєв Дмитро 
Сергійович 

Ільєнко Лариса
Олександрівна 

Векла Валентина 
Василівна 

Петрук  Петро 
Володимирович 

Устименко Олександр 
Митрофанович 

Родієвський Борис 
Станіславович 

Межі округу (території), 
що закріплюється 

вулиця: Київська, 115

вулиця: Миру 9, 10, 11, 
Обухівпромбуд

вулиця: Каштанова 22-42

вулиця: Миру, 16/1, 16/2, 16, 
17, село Нещерів

вулиця: Київська 121, 123

вулиця: Миру, 2,7,8

вулиця: Миру, 1,5,13

вулиці: Жуковського, Загре-
бля, Київська – 158, 174, 180
село Дерев’яна 

вулиця: Київська - 166, 176 
А, 178

вулиця: Київська – 176, 168, 
170,172

вулиця: Київська – 162-А, 
162-Б, 164, 172

вулиці: Каштанова – 2-А, 2, 
4 к. І, ІІ,  Лермонтова: 1-28 
(крім №2), Піщана, с.Таценки

вулиця: Київська - 146, 148, 
150

вулиці: Київська - 154, 156
Лермонтова, 2 

м-н: Сосновий,1, 2, 3, 
Обухівський ключ

вулиця: Київська - 111, 113
вулиця: Каштанова - 14, 16

вулиці: Київська – 109,
Каштанова – 7-А, 7-Б, 7-В, 9 
Б. Хмельницького

вулиці: Каштанова, 11, 13, 15

вулиці: Паркова, 
котеджне  містечко : 
«Преображенський»
м-н: Стожари 

вулиці: Гайдамацька, Шев-
ченка, Петрусенко, ж/м Ко-
валевської, Зарічна, Драна 
Гора,  Київська - 110 
провулки: Польовий, Привіт-
ний (Піонерський) ж/м:Лука-
виця, села : Семенівка, Кулі, 
Деремезна  

вулиці: Виноградна, Зелений 
Гай, Ковалевської, Кринична, 
Дружби (Радгоспна), Зоря-
на(Терешкової), Черняхівсь-
кого, Петра Невгада, Київсь-
ка №60, 62 
провулок: Заводський 

Село: Перегонівка , вулиці : 
Солов’їна(Раскової), Садова, 
Джамбула, Вербова (Колго-
спна)

вулиці: Малишка, Молодіжна, 
Соборна (Профінтерна), В. 
Чаплінського, Васильківська 
(Тельмана), Буканова, 
8-го Листопада, Дзюбівка, 
Польок, Квітнева (Крупської), 
Лесі Українки
провулки: Малишківський, 
Партизанський, Листопадо-
вий, ж/м: Вікторія  

вулиці: Робоча з № 1 по № 53 
включно, з № 2 по № 48 вклю-
чно, 8-го Березня, І. Франка, 
Київська з № 1 по № 7 вклю-
чно, з № 2 по № 40 включно, 
К. Краськова м-н : Сонячний 

вулиці: Трипільська (Будьон-
ного), Козацька (Ватуті-
на), Калинова (Калініна), 
Стрілецька (Матросова), 
П. Мирного, Першотравнева, 
Робоча з № 50 і до кінця з № 
55 до кінця, Гоголя, Чумаць-
кий Шлях (Жовтнева),Жева-
ги, Зінченко, Незалежності, 
Шпаківка 
провулок: Парковий
ж/м: Будівельник 

вулиці: Лугова, Мічуріна, 
Козацький Шлях (Паризької 
Комуни)  з № 1 – по № 69 
включно, з № 2 по № 64 вклю-
чно, Волошкова (Петровсь-
кого), Пушкіна, 9-го Травня, 
Осипенко, Козацький Шлях  
(Паризької Комуни): з № 66 
по № 116 включно, з № 71 
по № 129 включно, Пасічна, , 
Шкільна, Яровівська 
провулки: Пасічний, 
Полянський , Вільний, 
Мічуріна, Затишний 
(Петровського), Травневий

вулиці: 40-річчя Перемоги, 
провулок: Київський 
ж/м: Підгірний 
м-н: Яблуневий  № 1 по № 11 
включно м-н: Яблуневий  з 
№ 12 по № 29 включно  
село Ленди

Села : Красне Перше, 
Козівка, Долина, Макарівка

Села : Копачів, Застугна,  
Шевченкове, Перше Травня 

Вулиця : Миру 17-а
Села : Мала Вільшанка, 
Степок 

Вулиця : Миру 14, 14-а
Село : Красна Слобідка:
вулиці : Стовпова, 
Матросова, Набережна

Села : Германівка, 
Красна Слобідка, Безіменне  

Села : Гусачівка, Григорівка, 
Матяшівка 

вулиці: Київська з №№ 9 по 
№ 105-А включно, з № 42 по 
№ 140 включно (крім №№ 
110, 60, 62)
ж/м: Полянський – 1, 2  

0673422130
yarshep@gmail.com

0679838284
obuhovupsk@ukr.net

0674775509 
5obukht@gmail.com

0680756565
klochko_sm@ukr.net

0956207071
irg.in.ua@gmail.com

0671354407
Shevchenkod777@gmail.com

0970087800
darina1994darina@ukr.net

0673173608S
andreyk@gmail.com

0679185978
Novyjdim@ukr.net

0980011606
kupriyanchykalina@gmail.com

0953550046
nataliagreshenok@gmail.com

0985004000
obukhovtrans@mail.ru

0985949158
70217@ukr.net

0986635563
elskijm@gmail.com

0962493933
imelan@rambler.ru

0674780808
arsenalkievshina@gmail.com

0930574076
b.yatsun@gmail.com

0674427705
Adresmk@gmail.com

0672307052   
inbud2007@ukr.net

0972594945 
n.borilo@ukr.net

0673753027
tregubruslan@ukr.net

0503304064
rika_ltd@ukr.net

0677639996
oigresl1212@gmail.com

0672351925 
nataly.schegolenko@remtrans.
org.ua

097 3119755
vita-v83@mail.ru

0674558848
piston@ukr.net

0682318985
mishatrach@gmail.com

0674490100
dmitrij.Nadeev@gmail.com

0676532222

0979623203
veklavalintina@ukr.net

0952706120

0676590132
vilshankarada@ukr.net

067 596-51-07
rbs1971@ukr.net

КП «ОБУХІВВОДОКАНАЛ» ІНФОРМУЄ
Шановні споживачі!
Комунальне підприємство «Обухівво-

доканал» повідомляє про намір підви-
щити тарифи на централізоване во-
допостачання та централізоване 
водовідведення у зв’язку зі зростан-
ням цін на електроенергію,матеріали,  
послуги  організацій та інші складові 
тарифів.  Тариф на послуги з водопо-
стачання та водовідведення  установ-
лений  з 01.01.2019року Обухівською 
міською радою,формувався в цінах на 
01.01.2019 року.

В структурі тарифів електроенергія 
займає 39,6% вартості послуг на водо-
постачання,ціна на електроенергію кож-
ного місяця зростає.  

Крім того, є ще ряд складових, які сут-
тєво  вплинули на собівартість  послуг 
водопостачання та водовідведення, а 
саме: 
зросли ціни на матеріали більше 40%,

- на реактиви по хімбаканалізу     - 58
%;                             

- очистка стоків                                 - 56%;
- мінімальна заробітна плата       - 34,3%
Підприємство в даний час вимушене  

працювати  збитково.
При формуванні  нових тарифів  на по-

слуги з централізованого водопостачан-
ня та водовідведення  ми дотримували-
ся всіх рекомендацій і норм відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2011 року №869 «Про забезпе-
чення єдиного підходу до формування 

тарифів на житлово-комунальні послу-
ги».  Всі розрахунки  економічно обґрун-
тованих планових тарифів на 2021 рік  
знаходяться на розгляді  в   Обухівській 
міській Раді.

Прогнозоване підвищення тарифів 
становить   44,9%.

Економічно обгрунтований плановий 
тариф на 2021рік:

-централізоване водопостачання   з 
ПДВ - 26,72грн./м3

-централізоване водовідведення  з 
ПДВ - 15,92 грн./м3

Зміна тарифів на послуги водопоста-
чання та водовідведення це  вимушена 
міра не для отримання  прибутків, а для 
стабільного цілодобового отримання  
якісних комунальних послуг  водопоста-
чання та водовідведення.

Структура тарифів на централізо-
ване водопостачання  та водовідве-
дення розміщена на офіційному сайті 
Обухівської міської ради в розділі ого-
лошень.Кожен споживач може ознайо-
митись зі структурою тарифів.

Всі пропозиції та зауваження  над-
силайте на електронну  адресу voda_
obuhov@ukr.net, або телефонувайте  за 
номером 7-26-56 впродовж 14 кален-
дарних днів з дня розміщення цієї ін-
формації, а саме до 5 січня 2021 року 
(включно).

Головний економіст  Н.О.Богослов



Громадсько-політична газета «Обухівські 

вісті», № 41(915) від 24 грудня 2020 р. Сві-

доцтво про державну реєстрацію KІ № 1745 

від 24.01.2019 року. Засновник/видавець:  

ПП «Редакція газети «Обухівські вісті».

Приймаємо замовлення на оголошення та 

рекламу. Вартість 1 см2 – 15 грн (кольорова 

реклама), вартість 1 см2 – 10 грн (чорно-біле 

оголошення). Передвиборна агітація, іміджеві 

статті, матеріали на правах політичної реклами 

вартість 1 кв. см. площі на кольорових сторін-

ках – 30,00 грн. Передвиборна агітація, імід-

жеві статті, матеріали на правах політичної ре-

клами вартість 1 кв. см. площі на чорно-білих 

сторінках , – 30,00 грн. 

Редактор Пешкова Інна Миколаївна Наклад 10000 
примірників. Адреса редакції: 08601, Київська обл., 
м. Васильків, вул. Гагаріна, 12, кв. 1. Віддруковано: 
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед», м. Вінниця, вул. 
Чехова,12 а. Газета розповсюджується безкоштовно. 
Viber! (095) 554 09 59. e-mail obuhivgazeta@gmail.com
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Шановні споживачі! 

Підприємство ПрАТ «Енергія» повідомляє, що 18 грудня 2020 року подало до Обухівської міської ради 
заяву про намір коригувати тарифи на послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої 
води всім споживачам у зв’язку з тим, що тарифи на послугу з постачання теплової енергії та тариф  на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та постачання встановлені Виконкомом Обухівської міської ради 
08.10.2020р. Рішення №527, за час після встановлення тарифів відбулося зростання ціни на природний газ на 
32,84%, розподіл природного газу на 79%, на електроенергію на 31,5%, мінімальний прожитковий рівень, на 
12,17 грн., відповідно до врахованих при розрахунку тарифів. 

Структура тарифу на послугу з постачання теплової енергії, що надається всім споживачам м. Обухова 

Найменування показників 

Затверджени
й тариф на 
послугу з 

постачання 
теплової 

енергії без 
витрат на 

обслуговуван
ня 

обладнання 
ЦТП, 

грн./Гкал 

Затверджений 
тариф на 
послугу з 

постачання 
теплової 

енергії для 
будинків з 

витратами на 
обслуговуванн
я обладнання 
ЦТП, грн./Гкал 

Скоригований 
тариф на 
послугу з 

постачання 
теплової 

енергії без 
витрат на 

обслуговуванн
я обладнання 
ЦТП, грн./Гкал 

Скоригований 
тариф на 
послугу з 

постачання 
теплової 

енергії для 
будинків з 

витратами на 
обслуговуванн
я обладнання 
ЦТП, грн./Гкал 

% росту 
без 

витрат 
на 

обслуго
вування 
обладн

ання 
ЦТП,        

% росту з 
витратами 

на 
обслугову

вання 
обладнан

ня ЦТП 

Тариф на виробництво теплової енергії 1163,65 1162,82 1423,62 1422,86 22,34% 22,36% 
Тариф на транспортування теплової енергії 118,51 119,98 133,01 134,40 12,24% 12,02% 
Тариф на транспортування теплової енергії 
мережами інших власників 308,35 328,65 308,35 328,65   

Тариф на постачання теплової енергії 8,23 8,23 8,70 8,69 5,71% 5,59% 

Тариф на послугу з постачання теплової 
енергії 1598,74 1619,68 1873,68 

 
1894,60 

 
17,20% 16,97% 

ПДВ 20% 319,75 323,94 374,74 378,92   

Тариф на послугу з постачання теплової 
енергії, з ПДВ 1918,49 1943,62 2248,42 

 
2273,53 

 
17,20% 16,97% 

 

Тарифи на послугу з 
постачання гарячої води. 

Затверджений 
тариф на 
послугу з 

постачання 
гарячої води 

для будинків з 
ІТП, грн /м3 

Затверджений 
тариф на 

постачання 
гарячої води 
для будинків 

без ІТП, грн /м3 

Скоригований 
тариф на 
послугу з 

постачання 
гарячої води 

для будинків з 
ІТП, грн /м3 

Скоригований 
тариф на 

постачання 
гарячої води 
для будинків 

без ІТП, грн /м3 

% росту з 
постачання 

гарячої води 
для будинків 

з ІТП 

% росту з 
постачання 

гарячої води 
для будинків 

без ІТП 

Послуга з постачання 
гарячої води (за умови 

підключення 
рушникосушильника), з ПДВ 

116,09 119,21 132,14 135,38 13,83% 13,56% 

Послуга з постачання 
гарячої води (за відсутності 

рушникосушильника), з ПДВ 
109,56 112,68 124,54 127,76 13,67% 13,38% 

 

      Питання, пропозиції та зауваження щодо вищенаведених тарифів на послуги з постачання теплової енергії  та 
послуги з постачання гарячої води слід направляти ПрАТ «Енергія» за поштовою адресою: 08703, м. Обухів, вул. 
Промислова,1 та на електронну адресу pat@energiya.kiev.ua впродовж 7 календарних днів з дати розміщення цієї 
інформації, а саме до 30 грудня 2020р. (включно). З більш детальною інформацією можна ознайомитися на нашому 
сайті: www.energiya.kiev.ua та на сайті Обухівської міської ради: obukhiv.kiev.ua.  

Правління Товариства 

БЕЗПЕЧНЕ СВЯТКУВАННЯ НОВОГО РОКУ

НН а порозі Новорічні та Різдвяні свя-
та. А яке ж свято без прикрашеної 
ялинки, хлопавок та бенгальських 

вогнів? Багаторічний досвід свідчить, що 
більшість надзвичайних ситуацій, зокрема 
пожеж, що виникають під час святкування 
Нового року, трапляється через недотри-
мання елементарних вимог безпеки при 
влаштуванні новорічної ялинки, через не-
обережність під час використання різно-
манітних піротехнічних виробів та власну 
недбалість.

Основні вимоги правил пожежної безпеки 
при влаштуванні новорічної ялинки:

ялинка повинна встановлюватися на 
стійкій основі; за відсутності в приміщенні 
електричного освітлення (під час можли-
вого відключення тощо) святкування біля 
новорічної ялинки повинно проводитися 
тільки протягом світлового дня; не слід до-
зволяти дітям самостійно вмикати гірлянди; 
небезпечно залишати ялинку з увімкнутими 
вогниками без нагляду; ялинку не слід вста-
новлювати в проходах, біля виходів, на шля-
хах евакуації; встановлювати ялинку слід на 
відстані не менше 1 м від меблів та опалю-
вальних приладів; ілюмінація повинна бути 
виконана з додержанням правил улашту-
вання електроустановок; у разі використан-
ня електричної освітлювальної мережі без 
понижуючого трансформатора на ялинці 
можуть застосовуватись гірлянди тільки з 
послідовним увімкненням лампочок напру-

гою до 12 Вт; при виявленні несправності в 
ілюмінації (нагрів проводів, блимання лам-
почок, іскріння тощо) вона повинна бути 
негайно вимкнена; забороняється застосо-
вувати для ілюмінації ялинки свічки; небез-
печно одягати дітей в новорічні костюми з 
легкозаймистих матеріалів (вати, паперу, 
марлі і т.д.); не дозволяється оздоблювати 
ялинку прикрасами з легкозаймистих ма-
теріалів (целулоїдними іграшками, марлею, 
ватою тощо).

Ще одну «новорічну небезпеку» стано-
влять піротехнічні вироби. Купуйте лише 
ліцензовані піротехнічні вироби. Не забу-
вайте, що користування такими приладами 
в приміщеннях категорично забороняється!

Особливу увагу під час святкування но-
ворічних свят потрібно надати дітям. Пам’я-
тайте: в жодному разі не залишайте сірни-
ки, запальнички, бенгальські вогники та інші 
піротехнічні засоби у місцях, у яких їх легко 
зможе знайти дитина. 

При перших ознаках пожежі – не панікуй-
те. Насамперед визначте, що саме горить. 
Якщо це гірлянда – негайно вимкніть її з ро-
зетки. Палаючу ялинку необхідно залити во-
дою або накрити змоченою у воді ковдрою. 
При виникненні пожежі необхідно негайно 
телефонувати до служби порятунку «101».

Пам’ятайте, дотримання правил пожеж-
ної безпеки застереже від  наслідків та псу-
вання новорічного настрою! 

Обухівський РС ГУ ДСНС України  
у Київській області

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА 

ПАТ «Енергія» .............................. 7-21-75 
ТОВ «Теплоенергопостач»....................... 
.........................................066-956-19-01 
Обухівський РП ПАТ (РЕС)  5-15-33, 5-15-39 
КП «Обухівводоканал» .................7-12-67
Обухівська філія ВАТ «Київоблгаз»  7-08-
03 КП «Обухіврайтепломережа» ...5-37-93 
КП «Теплотрансбуд» ....................6-61-95  
ТОВ «Міський житловий центр» ....6-60-64 
КП «Міське господарство» ...........7-04-00
ПАТ «ОТІС», Спец. ліфтове управління...  
....................................................6-67-09 
ТОВ «Монкор» ............................. 5-31-41

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА  
ОБУХІВСЬКОї МІСЬКОї РАДИЇ

КНП ОМР “Обухівський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги” 
.........................................067-340-46-98 
КП ОМР «Обухівська міська варта» 
.........................................096-180-84-62 
КЗОМР «Центр фізичного здоров’я насе-
лення «Спорт для всіх» .................6-43-27 
КЗ ОМР «Обухівський міський інклюзив-
но-ресурсний центр» ........066-256-30-75 

 

ПІДПРИЄМСТВА МІСТА 

«Київський КПК» ..........................7-63-00 
ТОВ «Алеана» ..............................6-66-92 
ТОВ «Аерок» .....................044-391-30-90 
ТОВ «М-Квадро» .........................6-49-80 
ТзОВ «Інтерфом» .........................7-05-89 
«Обухівміськвторресурси» ..........7-18-65 
ПАТ «Обухівське»  ........................6-95-83 
ПрАТ «Обухівський молокозавод» 7-18-20   
ТОВ «Омела» ...............................5-02-01  
«Інбуд» (Господар) .......................5-31-82 
ТОВ «Обухівтранс» ......................6-64-43 
ТОВ «Завод будівельних матеріалів» 
.........................................044-520-97-39 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ 

Обухiвський вiддiл обслуговування гро-
мадян (сервiсний центр) управління об-
слуговування громадян ГУ ПФУ у Київськiй 
областi ........................................5-00-81 
Обухівське управління ГУ ДПС у Київській 
області ........................................7-09-16 
Обухівська міськрайонна філія Київського 
обласного центру зайнятості ..... 5-00-99 
Обухівський відділ Києво-Святошинської  
місцевої прокуратури...................5-06-06 

Обухівський міжрайонний відділ ГУ СБУ у 
м. Києві та Київській області ........ 5-14-31 
Обухівський районний військовий  
комісаріат ................................... 5-13-45 
Обухівський відділ поліції ГУНП в  
Київській області........................ 5-13-42 
Обухівський районний суд Київської  
області ........................................5-03-67 
Обухівський районний сектор Головного  
управління ДСНС України у Київській  
області ........................................5-05-61 
Обухівський міськрайонний відділ дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану  
....................................................5-15-40 
Обухівський міськрайонний відділ дер-
жавної виконавчої служби ..........5-18-92 
Територіальний сервісний центр МВС 
3244 м. Обухів ........................... 6-40-05 
Обухівський районний відділ ДМС України  
у Київській області ..................5-13-40 
Обухівський районний відділ філії ДУ 
«Центр пробації» у м. Києві та Київській об-
ласті ...............................063 204-15-90 
Обухівське бюро правової допомоги ........

..................................................... 5 00 95 
Обухівська ветеринарна лікарня .5-69-52 
Держпродспоживслужба ............. 5-32-85 
Обухівське лісництво .................. 5-17-71 
Державний нотаріус ...................5-16-43 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

Академічний ліцей № 1 .................5-19-81 
Академічний ліцей № 2 ................5-15-92 
Академічний ліцей № 3 ................. 6-51-91 
Академічний ліцей № 4 .................6-91-71 
Академічний ліцей № 5 ................ 6-55-08 
Академічний ліцей ім. В.О. Мельника  .....
................................................... 5-61-87 
ДНЗ «Зірочка»..............................5-16-73 
ДНЗ «Катруся» ............................6-56-75 
ДНЗ «Веселка» ............................6-61-70 
ДНЗ  «Рушничок» ..........................6-62-07 
ДНЗ «Світлячок» ...........................5-12-30 
ДНЗ «Дударик» ............................5-30-82 
ДНЗ «Пролісок»  ............................6-93-85 
«РОМАНТИК» ...............................7-37-96 
Дитячо-юнацька спортивна школа 
....................................................6-52-92 
Школа мистецтв.........................5-18-82 

ТЕЛЕФОННИЙ ДОВІДНИК

Повідомлення про намір здійсни-
ти зміну тарифів на послуги з цен-
тралізованого водовідведення  для 
споживачів ПрАТ «Київський картон-
но-паперовий комбінат» на 2021рік.

Відповідно до «Порядку формування 
тарифів на централізоване водопоста-
чання та водовідведення», затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України  
№869 від 01 червня 2011року та «Порядку 
розгляду органами місцевого самовря-
дування розрахунків тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортуван-
ня та постачання, а також розрахунків та-
рифів на комунальні послуги, поданих для 
їх встановлення», затверджених  Наказом 
Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального го-
сподарства України 12 вересня 2018 року 
№ 239, Приватне акціонерне товариство 
«Київський КПК» виконало розрахунки та-
рифів на 2021 рік на послуги з централізо-
ваного водовідведення та направило до 
виконавчого комітету Обухівської міської 
ради. 

Тарифи сформовані відповідно до річ-
них планів ліцензованої діяльності, еко-

номічно обґрунтованих планових витрат, 
з урахуванням ставок податків і зборів, 
фактичних цін на матеріальні ресурси та 
послуги.

Прогнозні тарифи на 2021 рік стано-
влять:

на централізоване водовідведення 
— споживачам, які є суб’єктами госпо-
дарювання у сфері централізованого во-
довідведення 6,55 грн / м3 (без ПДВ),

— для споживачів, які не є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водовідведення — 6,55 грн / м3 (без ПДВ).

Розрахунок тарифів на послуги з  цен-
тралізованого водовідведення  на 2021 
рік розміщено на сайті Київського картон-
но-паперового комбінату за електронною 
адресою https://www.papir.kiev.ua 

Необхідну інформацію щодо даного 
питання та пропозиції щодо тарифів на по-
слуги з централізованого водовідведення 
на 2021рік можна отримати та подати за 
адресою: м. Обухів, вул. Київська, 130, у 
ВПіАФГД ПрАТ «Київський картонно-папе-
ровий комбінат», тел. 76-243 протягом 14 
днів – до 07.01.2021 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІНИ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ 
З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Захворiло ......................................................................................................................... 2515 
Одужало .............................................................................................................................. 1796 
Померло................................................................................................................................. 27
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  МІНІСТЕРСТВА  
ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

COVID-19
М. ОБУХІВ

за весь період карантину, 
станом на 23.12.2020 р.

З 21 вересня 2020 року в  
м. Обухів введено «помаранчеву» зону епідемічної безпеки, а в  

селах громади – залишається «жовта». Діють відповідні обмежувальні 
протиепідемічні заходи.
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