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С вято Вознесіння Господнього відзна-
чається християнами всього світу на 
40-й день після Пасхи. Як правило, це 

відбувається в четвер 6-го тижня, рахуючи з Ве-
ликодня. Цьогоріч його відзначають 10 червня. 

У православ’ї Вознесіння Христове входить 
до числа 12-ти головних подій євангельської  
історії, а приурочені до нього служби почина-
ються напередодні. Цього дня ми згадуємо 
події, що відбулися через 40 днів після того, як 
Ісус Христос був розіп’ятий на хресті. Вважаєть-
ся, що саме на сороковий день після воскресін-
ня Ісус потрапив у Рай і так закінчив свій земний 
шлях. Цього дня можна не дотримуватись посту 
та займатись звичними справами. Однак, варто 
не забувати про щиру молитву, або ж відвідати 
церковну службу та запалити свічку. 

Як і більшість свят, день на Вознесіння Господ-
нє має свої звичаї і прикмети. Так, вважалося 
особливим гріхом у період з Великодня до Воз-
несіння Христового відмовляти мандрівникам, 
а віруючі намагалися більше допомагати нуж-
денним і подавати милостиню тим, хто просить. 

Також предки вірили – якщо у цей день чогось 
щиро попросити у Бога (окрім матеріальних 
благ), то воно обов’язково збудеться. Вітаємо 
усіх з благословенним святом і бажаємо, аби 
ваша щира молитва й віра допомагала всюди і 
завжди! 

Аліна Савченко

У суботу, 5 червня, обухівці відзначали 
День мікрорайону Яблуневий – свято, 
яке щороку організовує міська вла-

да разом із працівниками місцевого Будинку 
культури. Минулорічний захід було скасовано 
через карантинні обмеження, тож цього разу з 
подвійним розмахом жителі та гості Яблунево-
го відзначили 47-му річницю від дня заснування 
мікрорайону. 

Мікрорайон Яблуневий (колишня назва – Пе-
тровський) хоч і віддалений від центру Обухова, 
але, без перебільшення, наймальовничіший з 
усіх куточків міста. З кожним роком він не лише 
все більше розбудовується, розвивається, а й 
має свою особливу атмосферу, особливий дух, 
створений згуртованістю жителів. Минулої су-
боти вони зібрались біля Будинку культури, аби 
поспілкуватися, розважитись, взяти участь у 
цікавих конкурсах і показати гостям свої талан-
ти – а їх тут ой як багато. Різнобарвний калей-
доскоп заходів для дітей і дорослих розпочався 
зранку спортивними баталіями. На стадіоні усі 
охочі мали змогу «пофутБоліти» на  Відкритому 
чемпіонаті з футболу серед аматорських команд 
Обухівської міської ТГ, після чого відбулись  матчі 
між дитячими командами. Розмаїття заходів вже 

по обіді увінчалось ще однією цікавою подією – 
модельним парадом. Втім, незвичайним, адже 
на подіум виходили чотирилапі моделі, які взяли 
участь у параді-огляді під назвою «Мої малень-
кі друзі». Не полишила байдужими найменших 
гостей свята дитяча концертна програма «Кон-
цертіно», а ще більшого запалу до дійства дода-
ли талановиті актори  театру «Колоритми», які 
театралізованим шоу перенесли у дивосвіт не 
лише дітлахів, а й дорослих. 

Упродовж усього дня жителів і гостей закли-
кала до уваги і виставка майстрів народної твор-
чості. Таланти обухівських майстрів, які мають 
різні погляди та інтереси, але єдині в пориві тво-
рити та надихати – дивували і вражали кожного, 
хто завітав сюди. В експозиції були представ-
лені різноманітні витвори мистецтва: вишивка, 
в’язання, вироби з деревини та бісеру, картини 
на склі та полотні, м’які іграшки, зроблені влас-
норуч і багато-багато інших цікавинок народної 
творчості. 

Народна мудрість говорить, що, мовляв, гур-
том і батька легше бити. Звичайно, бити ніхто 
нікого не збирався, а от адреналіну показові 
виступи з рукопашного бою та карате-до таки 
додали. Сміливі і сильні, мужні й спритні молоді 

хлопці та дівчата  змусили серце хвилюватися і 
сповнюватись гордістю за наше майбутнє, адже 
з таким підростаючим поколінням вороги нам 
точно не страшні! 

Надвечір, сповнені емоцій і вражень, гості 
свята влаштувались біля головної сцени в очіку-
ванні урочистої частини. Привітати громаду з 
такою подією завітав заступник міського голови 
Максим Вяхірєв. Він передав найщиріші поба-
жання від голови громади та поділився плана-
ми на майбутнє щодо розбудови мікрорайону. 

«Наше завдання – допомогти вам у вирішенні 
усіх соціальних питань, створенні благополуччя 
і комфортного життя. Ми маємо амбітні плани 
щодо розвитку мікрорайону – цього року пла-
нуємо виконати дорожні роботи на шести при-
будинкових територіях, поступово такі роботи 
будуть проведені скрізь. Окрім цього, заплано-
вано виконати реконструкцію площі, на якій ми 
зараз знаходимось, так само і Будинок культури 
– вже маємо дуже гарний проект. Продовжуємо 
приділяти увагу школі, у планах – її утеплення. 
Дуже багато проектів попереду і ми впевнені, 
що поступово їх реалізуємо. Хочу вам подякува-
ти за цей настрій, який ви створили, за святкову 
атмосферу і щиро зичу тепла і достатку у ваших 
домівках». У ході урочистої частини заступ-
ник міського голови Максим Вяхірєв привітав 
ювілярів, новоспечених батьків мікрорайону, а 
також подружжя, які цього року святкували зо-
лоте весілля. 

Хоч на вулиці вже темніло, по домівках ніхто 
не поспішав розходитись, адже на гостей чекав 
концерт «Українські візерунки», естрадний кон-
церт, виступ гуртів «Нас двоє» та «Незабаром», 
кулькове шоу та, нарешті, запальна дискотека 
– це все і стало родзинкою на солодкому тор-
тику святкових розваг. «Неймовірне свято, діти 

щасливі, програма дуже цікава і насичена, ми 
навіть не хотіли відходити від сцени, щоб нічого 
не пропустити. Дякуємо організаторам за таке 
свято для нас», – поділилась враженнями жи-
телька мікрорайону Тетяна. «Я тут не проживаю, 
приїхав на гостини, для мене це дивина, що на 
мікрорайонах влаштовують такі гуляння, подібні 
до Дня міста. А ще я помітив, що тут живуть до-
брі і відкриті люди – це вдвічі приємно. Чудове 
свято, чудові люди, що ще потрібно для щастя», 
– ділиться пан Володимир. Правду говорять – 
ми будуємо не тільки квадратні метри, а й ат-
мосферу навколо себе, свій мікроклімат і свої 
відносини між людьми. Ці критерії і визначають 
якість життя усієї нашої громади! Вітаємо зі свя-
том, Яблуневий, і дякуємо усім, хто долучився 
до організації такого масштабного дійства. Го-
ворячи сучасно і по-молодіжному: було круто! 

Аліна Савченко

Б ілими бантиками, запашними півонія-
ми, червоними стрічками, відлунням 
останніх дзвоників завершився травень 

у нашій громаді та по всій країні. Цей рік, як і ми-
нулий, для учнів шкіл був непростим, адже через 
карантинні вимоги школи знову змушені були то 
переходити на дистанційну форму навчання, то 
знову повертатися за парти. Проте труднощі ро-
блять нас сильнішими, змушують відчувати ще 
більшу відповідальність і працювати наполег-
ливіше, з чим успішно впорались і вчителі, і учні. 

28 травня в усіх загальноосвітніх і дошкіль-
них закладах нашої громади пролунали останні 
дзвоники. Хтось почує їх знову за три місяці, а 
хтось вже ніколи не повернеться учнем у свій 

клас, вирушивши у доросле життя, сповнене 
нових знайомств, вражень, досягнень. Цьогоріч 
карантинні обмеження хоч і послабились, але 
все ж не дали на повну відчути традицію остан-
ньої лінійки. Кожен заклад провів цей шкільний 
день по-своєму: змаганнями, квестами, екс-
курсіями, з дотриманням карантинних норм і 
без глядачів. Щиро вітаємо випускників, учнів, 
дошкільнят  із таким трепетним святом. Нехай ті 
зернята, що старанно сіяли вчителі у ваші душі, 
проростають колоссям поваги, доброти, віддачі 
та успіху! 

Зі святом, у добру путь, шкільні лелеченята!

Аліна Савченко

ВІД ВОСКРЕСІННЯ ДО ВОЗНЕСІННЯ

ЗІ СВЯТОМ, ЯБЛУНЕВИЙ! У ДОБРУ ПУТЬ, ВИПУСКНИКИ!



04.06.2021 року о 14-00 в приміщенні 
Обухівської міської ради комісією з прове-
дення конкурсного відбору суб’єкта оціночної 
діяльності для проведення експертної оцінки 
комунального майна Обухівської міської тери-
торіальної громади проведено конкурс по ви-
бору оцінювачів з визнання ринкової (оціноч-
ної) вартості комунального майна Обухівської 
міської територіальної громади, а саме: гро-
мадський будинок (сільська рада), загальної 
площею 388,30 квадратних метрів за адресою:  
село Григорівка, вулиця Героїв Майдану, 2.

Переможцем конкурсу визнано фізич-
ну особу – підприємця Вірченка Олександра 
Івановича, з яким буде укладено договір на 
проведення незалежної оцінки майна – гро-
мадського будинку (сільська рада), загальної 
площею 388,30 квадратних метрів за адресою:  
село Григорівка, вулиця Героїв Майдану, 2. 
Строк виконання робіт становить сім календар-

них днів. Вартість надання послуг з оцінки майна 
становить -  2500,00 гривень.

Начальник управління економіки 
Аліна  Кондратюк
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П ленарне засідання 10-ї сесії Обухівсь-
кої міської ради відбулось наприкінці 
травня. Проект порядку денного пе-

редбачав 30 важливих для життєдіяльності гро-
мади питань, серед яких розгляд та внесення 
змін до Програм житлово-комунальної сфери, 
фінансової підтримки закладів охорони здо-
ров’я, розвитку малого і середнього підприєм-
ництва, благоустрою, бюджету міської ради на 
2021-й рік тощо. Нагальними питаннями стали 
кадрові зміни у персональному складі міської 
ради. Відтак, міський голова Олександр Левчен-
ко у ході сесії вніс кандидатуру Вяхірєва Макси-
ма Олеговича на посаду першого заступника, 

якого після обговорення депутати не підтрима-
ли. Також у ході сесії були прийняті на розгляд 
електронні петиції жителів міської об’єднаної 
територіальної громади щодо капітального ре-
монту (асфальтування) дороги по вулиці Мо-
лодіжна в селі Семенівка; капітального ремонту 
(асфальтування) дороги по вулиці Полунична, 
мікрорайону Польок в селі Нещерів. 

Друга частина сесії була присвячена питан-
ням з регулювання земельних відносин. Зага-
лом, сесія пройшла конструктивно і злагоджено, 
тож дякуємо усім депутатам за плідну працю на 
благо громади. 

Аліна Савченко

О рганізатор: виконавчий комітет 
Обухівської міської ради, 08700, вул. 
Київська, 10.

Підстава для проведення конкурсу: рішення 
виконавчого комітету Обухівської міської ради 
№ 276 від 03.06.2021 «Про оголошення конкур-
су з благоустрою території Обухівської міської 
територіальної громади».

Час проведення конкурсу:  з 10 червня по 15 
серпня 2021 року. 

Учасники конкурсу та номінації
У конкурсі мають право брати участь меш-

канці, об’єднані спільними інтересами, що про-
живають в одному будинку чи в одному дворі 
багатоповерхових житлових будинків, об’єд-
нань співвласників багатоквартирних будинків, 
житлово-будівельних кооперативів, а також 
приватних домоволодінь усіх форм власності, 
розташованих на території населених пунктів  
Обухівської міської територіальної громади.

Конкурс проводиться за такими номінаціями:
«Найкраще об’єднання співвласників бага-

токвартирного будинку» 
- мають право брати участь мешканці жит-

лових багатоквартирних будинків колективної 
форми власності, що доглядають за своїм бу-
динком, а також регулярно упорядковують те-
риторію.

«Найкращий багатоповерховий будинок»
- мають право брати участь мешканці жит-

лових багатоквартирних (в яких не створено 
ОСББ), що виконують роботи понад оплачених 
послуг з утримання будинку та прибудинкової 
території та за власний рахунок упорядковують 
прибудинкову територію та елементи благоу-
строю на ній.

«Найкращий приватний будинок» 
- мають право брати участь мешканці приват-

них домоволодінь, будинки яких мають естетич-
ний вигляд та упорядковану територію.

«Найкращий упорядкований квітник, розта-
шований на прибудинковій території» 

- мають право брати участь мешканці житло-
вих багатоквартирних будинків.

«Найкращий оздоблений балкон багатопо-
верхового будинку» 

- мають право брати участь мешканці житло-
вих багатоквартирних будинків. 

Умови конкурсу
Висувати претендентів на участь у конкурсі 

(будинки, які відповідають умовам конкурсу) 
має право кожен мешканець на території насе-
лених пунктів  Обухівської міської територіаль-
ної громади, а також будинкові, квартальні, ву-
личні комітети, ОСББ, громадські організації та 
інші об’єднання громадян.

Заявки на участь у конкурсі подаються на ім’я 
Обухівського міського голови до 10 липня 2021 
року  включно.

Заявка подається в письмовій формі довіль-
ного змісту із зазначенням: 

- юридичної адреси об’єкта, що висувається 
на участь у конкурсі; 

- прізвища, ім’я, по батькові подавача заявки;
- назви номінації; 
- контактних телефонів. 
Обов’язково додаються фотоілюстрації 2021 

року на будь-якому носії (фотопапері, в циф-
ровому форматі на СD-дисках, флеш-картах 
тощо), що засвідчують високий рівень есте-
тичного вигляду будинку та території навколо 
нього. Для номінації «Найкращий багатоповер-
ховий будинок» додатково довідку  від управля-
ючої компанії про те, що жителі даного  будинку 
виконують роботи понад оплачених послуг з 
утримання будинку та прибудинкової території 
та за власний рахунок упорядковують прибу-
динкову територію та елементи благоустрою на 
ній. 

За потреби - іншу необхідну інформацію.
Строки проведення Конкурсу - з 10 червня по 

15 серпня 2021 року.
Обстеження упорядкування квітників  та оздо-

блення балконів комісією відбувається в періо-
ди:

- з 15 червня по 15 липня 2021 року
- з 16 липня по 15 серпня 2021 року.
Результати конкурсу оголошуються під час 

святкування Дня міста.
Переможці в номінаціях нагороджуються по-

чесними дипломами, пам’ятними табличками, а 
також грошовою винагородою:

в номінації «Найкращий приватний будинок»:
За перше місце - 3000 грн.
За друге місце - 2500 грн.
За третє місце -  2000 грн.
в номінації «Найкращий упорядкований квіт-

ник, розташований на прибудинковій тери-
торії»: 

За перше місце - 1700 грн.
За друге місце - 1400 грн.
За третє місце - 1000 грн.
в номінації «Найкращий оздоблений балкон 

багатоповерхового будинку»:
За перше місце - 1500 грн.
За друге місце - 1100 грн.
За третє місце - 800 грн.
в номінаціях: «Найкращий багатоповерховий 

будинок» та «Найкраще об’єднання співвлас-
ників багатоквартирного будинку» нагороджу-
ються   грошовою премією або подарунками в 
межах, визначених даною номінацією:

 За 1 місце - 14000 грн.
 За 2 місце - 10000 грн.
 За 3 місце - 7000 грн.

Додаткову інформацію щодо конкурсу мож-
на отримати у відділі ЖКГ та транспорту ви-
конавчого комітету, тел.: 04572 53481, 04572 
53066; електронна адреса: gkg_obuchivmeria@
ukr.net.

КОРОТКО ПРО ПІДСУМКИ ОСТАННЬОЇ СЕСІЇ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ 
ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ ПО ВИБОРУ ОЦІНЮВАЧІВ З ВИЗНАН-
НЯ РИНКОВОЇ (ОЦІНОЧНОЇ) ВАРТОСТІ КОМУНАЛЬНОГО 

МАЙНА ОБУХІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

18 червня 2021 року о 10:00 
будуть проводитись роботи по встанов-
ленню меж земельної ділянки гр. Прилип-
ка Олександра Михайловича  за адресою: 
Київська область, м.Обухів (кадастровий 
номер з.д. 3223110100:01:018:0007 (поруч з 
СТ «Оберіг») та вивчення комісіює з розгля-
ду земельних спорів порушення громадя-
нами правил добросусідства, а саме: влас-
никами суміжних ділянок Ясновським Д.С. 
та Ясновською Н.В. Просимо представників 
Обухівської МТГ та вищевказаних власників 
земельних ділянок з’явитись в зазначений 
час. Тел. 050-654-68-2

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради Ніна  МЕДВІДЧУК

грн.

КБКД Найменування

Затверджений  
план на 2021 

рік  (з 
урахуванням 

змін)             

Затверджений 
план на січень - 
березень  2021 

року                    

Факт за  
січень - 

березень                   
2021 року              

 Відхилення  
від плану           

( +/- )                     

% 
виконання 

плану

10000000 Податкові надходження 437195900,00 94819600,00 106462883,83 11643283,83 112,3
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 303274300,00 64335000,00 69949122,70 5614122,70 108,7

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності 6000,00 5000,00 9505,35 4505,35 190,1

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 215200,00 74000,00 77611,69 3611,69 104,9
13020000 Рентна плата за спеціальне використанняводи 0,00 0,00 12,16 12,16 0,0

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 57700,00 15000,00 16042,90 1042,90 107,0
13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 894000,00 430000,00 35017,56 -394982,44 8,1
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 31627000,00 6181000,00 7832319,50 1651319,50 126,7
18010000 Податок на майно в т.ч. 35755100,00 7073100,00 9426481,22 2353381,22 133,3

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними та фізичними особами 6733900,00 1078200,00 2661329,65 1583129,65 246,8

земельний податок та орендна плата з юридичних осіб та фізичних 
осіб 28639600,00 5944800,00 6739202,87 794402,87 113,4

транспортний податок 381600,00 50100,00 25948,70 -24151,30 51,8
18030000 Туристичний збір 59300,00 17400,00 17809,43 409,43 102,4
18050000 Єдиний податок  65307300,00 16689100,00 19098961,32 2409861,32 114,4

20000000 Неподаткові надходження 4236600,00 1012000,00 1320038,95 308038,95 130,4

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету 3000,00 3000,00 100,00 -2900,00 3,3

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 50000,00 6100,00 11621,00 5521,00 190,5

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 0,00 0,00 19179,50 19179,50 0

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 104000,00 22000,00 30174,67 8174,67 137,2

21082400

Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом 
України "Про оренду державного та комунального майна”, які 
підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до 
відповідного бюджету 0,00 0,00 4434,80 4434,80 0,0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3060000,00 747600,00 916692,06 169092,06 122,6

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 800000,00 183500,00 199093,16 15593,16 108,5

22090000 Державне мито 219600,00 49800,00 100987,58 51187,58 202,8
24060300 Інші надходження 0,00 0,00 8451,00 8451,00 0

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та 
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у 
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за 
погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання 
доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 0,00 0,00 29305,18 29305,18 0

441432500,00 95831600,00 107782922,78 11951322,78 112,5

40000000 Офіційні трансферти 132931536,00 28381590,00 27822500,00 -559090,00 98,0
41000000 Від органів державного управління  132931536,00 28381590,00 27822500,00 -559090 98,0
41030000 Субвенції з державного бюджету 120835000,00 25520000,00 25520000,00 0,00 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4521300,00 1130325,00 1130325,00 0,00 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 7575236,00 1731265,00 1172175,00 -559090,00 67,7

574364036,00 124213190,00 135605422,78 11392232,78 109,2

грн.

КБКД Найменування

Затверджений  
план на         
2021 рік           

(з урахуванням 
змін)             

Факт за   січень 
- березень                   
2021 року              

 Відхилення  
від  плану                 

( +/- )                     

% виконання 
плану

10000000 Податкові надходження 323100,00 76288,16 -246811,84 23,6
19010000 Екологічний податок 323100,00 76288,16 -246811,84 23,6
20000000 Неподаткові надходження 11208258,00 1945094,40 -9263163,60 17,4
25000000 Власні надходження бюджетних установ 11208258,00 1945094,40 -9263163,60 17,4
30000000 Доходи від операцій з капиталом 650000,00 1717982,60 1067982,60 264,3

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим 650000,00 1717982,60 1067982,60 264,3

50100000 Інші фонди 460000,00 105715 -354285,00 23,0

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади 460000,00 105715 -354285,00 23,0

Всього доходів 12641358,00 3845080,16 -8796277,84 30,4
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Ніна  МЕДВІДЧУК

Всього доходів загального фонду

Всього  доходи без урахування трансфертів

по доходах за 1 квартал  2021 року
Інформація про виконання бюджету Обухівської міської   територіальної громади

загальний фонд

спеціальний  фонд 

грн.

КБКД Найменування

Затверджений  
план на 2021 

рік  (з 
урахуванням 

змін)             

Затверджений 
план на січень - 
березень  2021 

року                    

Факт за  
січень - 

березень                   
2021 року              

 Відхилення  
від плану           

( +/- )                     

% 
виконання 

плану

10000000 Податкові надходження 437195900,00 94819600,00 106462883,83 11643283,83 112,3
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 303274300,00 64335000,00 69949122,70 5614122,70 108,7

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності 6000,00 5000,00 9505,35 4505,35 190,1

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 215200,00 74000,00 77611,69 3611,69 104,9
13020000 Рентна плата за спеціальне використанняводи 0,00 0,00 12,16 12,16 0,0

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 57700,00 15000,00 16042,90 1042,90 107,0
13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 894000,00 430000,00 35017,56 -394982,44 8,1
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 31627000,00 6181000,00 7832319,50 1651319,50 126,7
18010000 Податок на майно в т.ч. 35755100,00 7073100,00 9426481,22 2353381,22 133,3

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними та фізичними особами 6733900,00 1078200,00 2661329,65 1583129,65 246,8

земельний податок та орендна плата з юридичних осіб та фізичних 
осіб 28639600,00 5944800,00 6739202,87 794402,87 113,4

транспортний податок 381600,00 50100,00 25948,70 -24151,30 51,8
18030000 Туристичний збір 59300,00 17400,00 17809,43 409,43 102,4
18050000 Єдиний податок  65307300,00 16689100,00 19098961,32 2409861,32 114,4

20000000 Неподаткові надходження 4236600,00 1012000,00 1320038,95 308038,95 130,4

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету 3000,00 3000,00 100,00 -2900,00 3,3

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 50000,00 6100,00 11621,00 5521,00 190,5

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 0,00 0,00 19179,50 19179,50 0

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 104000,00 22000,00 30174,67 8174,67 137,2

21082400

Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом 
України "Про оренду державного та комунального майна”, які 
підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до 
відповідного бюджету 0,00 0,00 4434,80 4434,80 0,0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3060000,00 747600,00 916692,06 169092,06 122,6

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 800000,00 183500,00 199093,16 15593,16 108,5

22090000 Державне мито 219600,00 49800,00 100987,58 51187,58 202,8
24060300 Інші надходження 0,00 0,00 8451,00 8451,00 0

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та 
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у 
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за 
погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання 
доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 0,00 0,00 29305,18 29305,18 0

441432500,00 95831600,00 107782922,78 11951322,78 112,5

40000000 Офіційні трансферти 132931536,00 28381590,00 27822500,00 -559090,00 98,0
41000000 Від органів державного управління  132931536,00 28381590,00 27822500,00 -559090 98,0
41030000 Субвенції з державного бюджету 120835000,00 25520000,00 25520000,00 0,00 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4521300,00 1130325,00 1130325,00 0,00 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 7575236,00 1731265,00 1172175,00 -559090,00 67,7

574364036,00 124213190,00 135605422,78 11392232,78 109,2

грн.

КБКД Найменування

Затверджений  
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2021 року              

 Відхилення  
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% виконання 
плану

10000000 Податкові надходження 323100,00 76288,16 -246811,84 23,6
19010000 Екологічний податок 323100,00 76288,16 -246811,84 23,6
20000000 Неподаткові надходження 11208258,00 1945094,40 -9263163,60 17,4
25000000 Власні надходження бюджетних установ 11208258,00 1945094,40 -9263163,60 17,4
30000000 Доходи від операцій з капиталом 650000,00 1717982,60 1067982,60 264,3

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим 650000,00 1717982,60 1067982,60 264,3

50100000 Інші фонди 460000,00 105715 -354285,00 23,0

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади 460000,00 105715 -354285,00 23,0

Всього доходів 12641358,00 3845080,16 -8796277,84 30,4
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Ніна  МЕДВІДЧУК

Всього доходів загального фонду

Всього  доходи без урахування трансфертів

по доходах за 1 квартал  2021 року
Інформація про виконання бюджету Обухівської міської   територіальної громади

загальний фонд

спеціальний  фонд 

Показник
План на рік з 
урахуванням 

змін

План на 
звітний 
період

Касові 
видатки           

за звітний 
період

Відхилення 
касових 

видатків від 
плану  

% 
виконанн

я

Державне управління 68644000,00 18930500,00 11858152,54 -7072347,46 62,6
Освіта 297611770,00 77427440,00 61880367,12 -15547072,88 79,9
Охорона здоров`я 14006400,00 11082960,00 3184045,31 -7898914,69 28,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення 17486000,00 6857190,00 4544288,26 -2312901,74 66,3
Культура i мистецтво 17463100,00 5101800,00 3657164,38 -1444635,62 71,7
Фiзична культура i спорт 9548800,00 3391300,00 2030541,21 -1360758,79 59,9
Житлово-комунальне господарство 36826382,00 7186600,00 2518442,44 -4668157,56 35,0
Економічна діяльність 16223200,00 336200,00 176120,4 -160079,60 52,4
Інша діяльність 23934271,00 1739600,00 1581910,17 -157689,83 90,9
Міжбюджетні трансферти 45504900,00 11376300,00 11376300 0,00 100,0
Усього 547248823,00 143429890,00 102807331,8 -40622558,17 71,7

План на рік з 
урахуванням 

змін

Касові 
видатки           

за звітний 
період

Відхилення 
касових 

видатків від 
плану  

% 
виконанн

я

199400,00 113800,00 -85600,00 57,1

11570566,00 1732433,77 -9838132,23 15,0

180200,00 0,00 -180200,00 0,0

256258,00 50343,66 -205914,34 19,6

906200,00 15021,00 -891179,00 1,7

26000,00 8000,00 -18000,00 30,8

2940000,00 13634,00 -2926366,00 0,5

13935000,00 0,00 -13935000,00 0,0

2742917,00 0,00 -2742917,00 0,0

12304530,00 12304530,00 0,00 100,0

45061071,00 14237762,43 -30823308,57 31,6

Інша діяльність

Міжбюджетні трансферти

Усього 

Охорона здоров`я

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Культура i мистецтво

Фiзична культура i спорт

Житлово-комунальне господарство

Економічна діяльність

Загальний фонд                                                                       грн.

Інформація про виконання видаткової частини бюджету  Обухівської міської  
територіальної громади  за 1 квартал 2021 року

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Ніна Медвідчук

Спеціальний фонд                                                          грн.

Показник

Державне управління

Освіта

Показник
План на рік з 
урахуванням 

змін

План на 
звітний 
період

Касові 
видатки           

за звітний 
період

Відхилення 
касових 

видатків від 
плану  

% 
виконанн

я

Державне управління 68644000,00 18930500,00 11858152,54 -7072347,46 62,6
Освіта 297611770,00 77427440,00 61880367,12 -15547072,88 79,9
Охорона здоров`я 14006400,00 11082960,00 3184045,31 -7898914,69 28,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення 17486000,00 6857190,00 4544288,26 -2312901,74 66,3
Культура i мистецтво 17463100,00 5101800,00 3657164,38 -1444635,62 71,7
Фiзична культура i спорт 9548800,00 3391300,00 2030541,21 -1360758,79 59,9
Житлово-комунальне господарство 36826382,00 7186600,00 2518442,44 -4668157,56 35,0
Економічна діяльність 16223200,00 336200,00 176120,4 -160079,60 52,4
Інша діяльність 23934271,00 1739600,00 1581910,17 -157689,83 90,9
Міжбюджетні трансферти 45504900,00 11376300,00 11376300 0,00 100,0
Усього 547248823,00 143429890,00 102807331,8 -40622558,17 71,7

План на рік з 
урахуванням 

змін

Касові 
видатки           

за звітний 
період

Відхилення 
касових 

видатків від 
плану  

% 
виконанн

я

199400,00 113800,00 -85600,00 57,1

11570566,00 1732433,77 -9838132,23 15,0

180200,00 0,00 -180200,00 0,0

256258,00 50343,66 -205914,34 19,6

906200,00 15021,00 -891179,00 1,7

26000,00 8000,00 -18000,00 30,8

2940000,00 13634,00 -2926366,00 0,5

13935000,00 0,00 -13935000,00 0,0

2742917,00 0,00 -2742917,00 0,0

12304530,00 12304530,00 0,00 100,0

45061071,00 14237762,43 -30823308,57 31,6

Інша діяльність

Міжбюджетні трансферти

Усього 

Охорона здоров`я

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Культура i мистецтво

Фiзична культура i спорт

Житлово-комунальне господарство

Економічна діяльність

Загальний фонд                                                                       грн.

Інформація про виконання видаткової частини бюджету  Обухівської міської  
територіальної громади  за 1 квартал 2021 року

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Ніна Медвідчук

Спеціальний фонд                                                          грн.

Показник

Державне управління

Освіта



В иконавчий комітет Обухівської міської 
ради оголошує конкурс по залученню 
інвестора щодо реалізації Інвестицій-

ного проекту: «Встановлення зупинки громад-
ського транспорту з тимчасовими спорудами 
для ведення підприємницької діяльності, з 
відповідним благоустроєм за  адресою: м. 
Обухів, вулиця Київська, 16,  зупинка громад-
ського транспорту в напрямку Києва, поруч з 
районним Судом Обухівського району». 

Основна мета конкурсу створення сприятли-
вих умов для впровадження інвестиційної діяль-
ності та забезпечення збалансованого еко-
номічного і соціального розвитку міста Обухова, 
поліпшення умов обслуговування мешканців 
Обухова в сфері громадського транспорту .

Умови проведення інвестиційного конкурсу 
щодо реалізації Інвестиційного проєкту: «Вста-
новлення зупинки громадського транспорту з 
тимчасовими спорудами для ведення підприєм-
ницької діяльності, з відповідним благоустроєм 
за  адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16,  
зупинка громадського транспорту в напрямку 
Києва, поруч з районним Судом Обухівського 
району».

1. Характеристика об’єкту інвестування.

2. Умови реалізації Інвестиційного проекту
Реалізація проєкту передбачає поетапне 

фінансування комплексу заходів, пов’язаних з 
розбудовою території під встановлення зупин-
ки громадського транспорту з тимчасовими 
спорудами для ведення підприємницької діяль-
ності, з відповідним благоустроєм .

Перший етап:
Розроблення на пайових засадах за рахунок 

коштів інвестора (-ів):
- розроблення ескізного проєкту під встанов-

лення зупинки громадського транспорту з тим-
часовими спорудами для ведення підприємни-
цької діяльності, з відповідним благоустроєм за  
адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16,  зупин-
ка громадського транспорту в напрямку Києва, 
поруч з районним Судом Обухівського району;

- врахування результатів інвестиційного кон-
курсу під час вирішення питання  про погоджен-
ня  переможцеві місця розташування земельної 
ділянки комунальної власності під встановлення 
зупинки громадського транспорту з тимчасо-
вими спорудами для ведення підприємницької 
діяльності, з відповідним благоустроєм;

- погодження місця розташування об’єкту.
Другий етап:
- розроблення та затвердження паспорту 

прив’язки тимчасової
споруди для ведення підприємницької діяль-

ності у відповідності до вимог Закону України 
“Про регулювання містобудівної діяльності”.

Третій етап:
- встановлення зупинки громадського транс-

порту з тимчасовими спорудами, повідомлення 
про виконання вимог паспорту прив’язки тимча-
сової споруди;

- термін реалізації інвестиційного проєкту: 
«Встановлення  зупинки громадського транс-
порту з тимчасовими спорудами для веден-
ня підприємницької діяльності, з відповідним 
благоустроєм за  адресою: м. Обухів, вулиця 
Київська, 16,  зупинка громадського транспор-
ту в напрямку Києва, поруч з районним Судом 
Обухівського району» складає 1 рік.

Зазначені позиції можуть бути протрактовані 
інвестором (інвесторами) на розсуд запропоно-
ваної ним (ними) пропозиції.

3.Основні умови конкурсу
3.1 Конкурс проводиться відповідно до вимог, 

визначених Положенням про порядок проведен-
ня інвестиційних конкурсів  для будівництва, ре-
конструкції, реставрації тощо об’єктів житлово-
го та нежитлового призначення, незавершеного 
будівництва, інженерно-транспортної інфра-
структури Обухівської міської територіальної 
громади, затвердженого рішенням Обухівської 
міської ради від 28.01. 2021 № 113-4-VIІI.

3.2 Учасниками конкурсу можуть бути фізич-
ні особи – суб’єкти підприємницької діяльності 
або група фізичних осіб – суб’єктів підприємни-
цької діяльності та юридичні особи.

3.3 Фінансування усіх витрат, пов’язаних з 
проєктуванням, встановленням, також його 
благоустроєм відбувається за рахунок інвесто-
ра (інвесторів).

3.4 Відповідно  до п. 6.2.22 розділу 6.2. По-
ложення про порядок проведення інвестицій-
них конкурсів  для будівництва, реконструкції, 
реставрації тощо об’єктів житлового та нежит-
лового призначення, незавершеного будівни-
цтва, інженерно-транспортної інфраструктури 
Обухівської міської територіальної громади, 
затвердженого рішенням Обухівської міської 
ради від 28.01.2021 № 113-4-VIІI., фізичні осо-
би - суб’єкти підприємницької діяльності або 
юридичні особи подають заяви на участь в ін-
вестиційному конкурсі та додаткові документи, 
а саме:

Заява на участь в інвестиційному конкурсі 
(подається у трьох примірниках).

До заяви на участь у конкурсі додаються, 
завірені належним чином копії документів:

Для фізичних осіб - суб’єктів підприємниць-
кої діяльності:

1. Копія паспорту, що посвідчує особу учасни-
ка інвестиційного конкурсу.

2. Копія довідки про присвоєння ідентифіка-
ційного номера у Державному реєстрі платників 
податків та обов’язкових платежів.

3. Довідка про відсутність заборгованості з 
податків, зборів, платежів, що контролюються 

органами доходів і зборів.
4. Документ, що підтверджує сплату учасни-

ком реєстраційного внеску участі у конкурсі. 
Сума реєстраційного внеску становить 1% від 
мінімальної заробітної плати встановленої ста-
ном на 1 січня поточного року (6000,0 х 1%) , а 
саме 600 грн., 00 коп. (шістсот гривень, 00 ко-
пійок).

5. Витяг з Єдиного державного реєстру юри-
дичних та фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань.

6. Дані щодо наявності досвіду і можливостей 
фінансового й організаційного забезпечення 
реалізації інвестиційних проєктів.

7. Згода заявника виконувати визначені цим 
Положенням умови участі у конкурсі.

8. Пропозиції учасника по критеріях конкурсу 
(надається в окремому запечатаному конверті з 

надписом «Пропозиція учасника»).
Для юридичних осіб:
1. Нотаріально посвідчені копії установчих до-

кументів, витяг з Єдиного державного реєстру 
підприємств і організацій України. Засвідчені у 
встановленому порядку документи (витяг з тор-
говельного, банківського або судового реєстру 
тощо), що підтверджують реєстрацію юридич-
ної особи у країні її місцезнаходження – для не-
резидентів.

2. Дані, що підтверджують можливість учасни-
ка конкурсу забезпечити належне фінансування 
інвестиційної діяльності.

3. Баланс підприємства – для резидентів.
4. Звіт про фінансові результати – для рези-

дентів.
5. Звіт про рух грошових коштів – для рези-

дентів (якщо підприємство відноситься до ро-
зряду великих підприємств).

6. Звіт про власний капітал – для резидентів 
(якщо підприємство відноситься до розряду ве-
ликих підприємств).

7. Довідка державної податкової інспекції за 
місцем реєстрації учасника конкурсу про відсут-
ність заборгованості перед бюджетом.

8. Документ, що підтверджує сплату учасни-
ком реєстраційного внеску участі у конкурсі. 
Сума реєстраційного внеску становить 1% від 

мінімальної заробітної плати встановленої ста-
ном на 1 січня поточного року(6000,0 х 1%), а 
саме 600 грн., 00 коп. (шістсот гривень, 00 ко-
пійок).

9. Дані щодо наявності досвіду і можливостей 
фінансового й організаційного забезпечення 
реалізації інвестиційних проєктів.

10. Згода заявника виконувати визначені цим 
Положенням умови участі у конкурсі.

11. Пропозиції учасника по критеріях конкурсу 
(надається в окремому запечатаному конверті з 
надписом «Пропозиція учасника»).

Примітка: Усі документи повинні бути від-
повідно оформлені і заповнені. Підчищення 
і виправлення не допускаються. Невідповід-
ність документів пред’явленим вимогам тягне 
визнання їх недійсними і є підставою для відхи-
лення претендента від участі у конкурсі.

Подання фізичною або юридичною особою 
конкурсних пропозицій у письмовій формі за 
підписом уповноваженої особи учасника кон-
курсу, прошитої, пронумерованої та скріпленої 
печаткою в окремому запечатаному конверті.

Учасник може оформити та подати тільки 
одну конкурсну пропозицію.

До закінчення строку подання конкурсних 
пропозицій учасники конкурсу мають право  
зняти свою пропозицію з розгляду.

Організатор конкурсу протягом трьох робо-
чих днів після затвердження результатів конкур-
су направляє  переможцю  запрошення на  пе-
реговори  для  узгодження умов інвестиційного 
договору та кінцевого варіанта інвестиційного 
договору.

Якщо протягом  тридцяти   днів  з  моменту от-
римання   запрошення переможець інвестицій-
ного конкурсу відмовився  від  підписання  до-
говору,  висуває  неприйнятні умови підписання  
інвестиційного договору,  рішення про   пере-
можця інвестиційного конкурсу скасовується. З 
моменту скасування рішення про затвердження 
переможця конкурсу організатор конкурсу про-
тягом п’яти календарних днів готує відповідний 
проект рішення виконавчого комітету про ска-
сування результатів інвестиційного конкурсу та 
оголошує новий конкурс.

Підписання  інвестиційного договору між ви-
конавчим комітетом Обухівської міської ради  та 
переможцем конкурсу здійснюється протягом  
трьох   робочих  днів  після  узгодження оста-
точного варіанта  інвестиційного  договору.  У  
випадку,  коли переможець   конкурсу   має   ба-
жання   виступити  замовником та інвестором, 
він повинен попередити про це організатора  
конкурсу, зазначивши  про  це в своїй пропо-
зиції. Інвестиційний  договір  погоджує  началь-
ник  Управління економіки виконавчого комітету 
Обухівської міської ради, начальник юридично-
го відділу та начальник відділу розвитку інфра-

структури, містобудування та архітектури вико-
навчого комітету.  

Інвестиційний договір вважається укладеним 
з дня підписання сторонами тексту договору і 
його реєстрації в Управлінні економіки виконав-
чого комітету Обухівської міської ради.

У  процесі  виконання інвестиційного договору 
сторони можуть шляхом укладення додаткової 
угоди змінити його умови, передбачити   ком-
пенсаційні заходи по відшкодуванню вартості 
об’єктів тощо, за винятком  умов,  що  визначені  
в  результаті проведення інвестиційного конкур-
су.

Організатор  конкурсу має  право розірвати 
інвестиційний договір з інвестором у встановле-
ному законом порядку, якщо інвестор порушує 
умови  інвестиційного договору, зокрема пору-
шує встановлені договором обсяги та   строки 
фінансування, не виконує або виконує неналеж-
ним чином будь-які інші інвестиційні обов’язки

4. Основні критерії  визначення переможця
Конкурс  проводиться  в  один  етап,  за ре-

зультатами якого Комісія приймає рішення 
про переможця конкурсу та подає його на за-
твердження  органу, який  прийняв  рішення  про  
проведення конкурсу, або  за  рішенням  Комісії 
проводиться другий етап конкурсу, якщо брав 
участь в конкурсі один учасник.

Переможцем конкурсу визнається учасник, 
який запропонував  найкращі умови здійснен-
ня інвестиційної діяльності, відповідно до умов 
конкурсу,  виконав усі необхідні умови конкурсу 
та  запропонував  найкращі  пропозиції,  спря-
мовані на створення соціальної та інженер-
но-транспортної  інфраструктури  міста;

- найкращі пропозиції, спрямовані на ство-
рення сучасної зупинки громадського транс-
порту з відповідним переліком громадських 
закладів, з метою надання послуг населенню, у 
тому числі громадських туалетів;

- найбільша частка власних коштів, що вкла-
даються учасником у фінансування об’єкта інве-
стиції;

- найкращі умови використання об’єкта інве-
стиції;

- інші критерії,  які є важливими на думку  біль-
шості  членів конкурсної Комісії.

Переможцем конкурсу визнається учасник, 
який запропонував найкращі умови здійснен-
ня інвестиційної діяльності, відповідно до умов 
конкурсу,  виконав усі необхідні умови конкурсу 
та  запропонував найкращі пропозиції,  спря-
мовані на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури  міста. 

5.  Подання заявки та конкурсної пропозиції:
Місце подання заявки: (організатор інвести-

ційного конкурсу) управління економіки ви-
конавчого комітету Обухівської міської ради, 
08700, Київська область, місто Обухів, вулиця 
Малишка, 6, тел: (04572) 5-02-22)

Термі подачі: 
з 31.05.2021 року в місячний термін.
6. Розкриття конкурсних пропозицій:
Місце: виконавчий комітет Обухівської міської 

ради, 08700, Київська область, місто Обухів, ву-
лиця Київська, 10 

Дата: 10 липня 2021 року.
7. Додаткову інформацію щодо проведен-

ня конкурсу можна отримати у заступника 
міського голови з питань діяльності вико-
навчих органів Цельори В.В. за адресою:  
місто Обухів, вулиця Київська, 10, каб. №8, 
08700, Київська область, тел: (04572) 5-02-64 
та в управлінні економіки виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради за адресою:  
місто Обухів, вулиця Малишка, 6, 08700, 
Київська область,  тел: (04572) 5-02-22.
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Легковажне поводження дітей з вогнем, во-
дою, газом, незнання елементарних правил 
безпечної поведінки – першопричини сумних та 
трагічних наслідків.

Щоб літній відпочинок був радісний і безпеч-
ний, правоохоронці закликають батьків подбати 
про безпеку своїх дітей.

Нагадайте їм елементарні правила поведінки 
в побуті та на вулиці. Слідкуйте за їх листуван-
ням у соцмережах. Не допускайте, щоб вони 
розважалися поблизу водойм, купалися без на-
гляду дорослих. Також нагадайте про заборону 
вживання алкогольних напоїв та тютюнопаління.

Будьте пильними, уважними та більше уваги 
приділяйте дітям!

ЗУПИНКА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
З ТИМЧАСОВИМИ СПОРУДАМИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОБУХІВЩИНИ 
ЗАКЛИКАЮТЬ ДОРОСЛИХ  

ПОТУРБУВАТИСЯ ПРО БЕЗПЕЧ-
НИЙ ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ

102

Втрачене посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї серії ДБ №383656, видане 
15.09.2020 року службою у справах дітей 
та сім’ї Солом’янської районної в м. Києві 
державної адміністрації, на ім’я Іванова 
Віктора Дмитровича, вважати недійсним.

 

1 

Об’єкт інвестування 

«Встановлення  зупинки громадського транспорту з тимчасовими спорудами для ведення 
підприємницької діяльності, з відповідним благоустроєм за  адресою: м. Обухів, вулиця 
Київська, 16,  зупинка громадського транспорту в напрямку Києва, поруч з районним Судом 
Обухівського району» 

Площа земельної ділянки  Орієнтована площа земельної ділянки – 0,015 га; 
  

Площа забудови земельної ділянки з 
зупинкою громадського транспорту, в 
тому числі: 

Орієнтовно – 50 м2 
 

Загальна площа зупинки громадського 
транспорту Орієнтовно 20 м2   

Загальна площа об’єкту підприємницької 
діяльності  Орієнтовно 30 м2 

Загальна площа благоустрою Орієнтовно – 50 м2. 

2 Орієнтовна вартість інвестиційного 
проєкту всього  

3 Умови користування земельною ділянкою  Оформлений на конкурсних засадах договір сервітуту земельної ділянки на 5 років для 
встановлення тимчасової споруди для ведення підприємницької діяльності 

4 Термін реалізації проєкту 1 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАТЯЖНI СТЕЛI
Замір безкоштовний.
Монтаж один день.

068 155 8 122

РОКІВ
ГАРАНТІЯ 
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Приймаємо замовлення на оголошення та ре-
кламу. Вартість 1 см2 – 15 грн (кольорова
реклама),  вартість 1 см2 – 10 грн (чорно-біле
оголошення). Передвиборна агітація, імід-
жеві статті, матеріали  на правах політичної 
реклами  вартість 1 кв. см. площі на кольо-

рових сторінках – 30,00 грн. Передвиборна 
агітація, іміджеві статті, матеріали  на правах 
політичної реклами  вартість 1 кв. см. пло-
щі на чорно-білих сторінках – 30,00 грн.  
Редакція   може   не поділяти  думку авторів і не несе 
відповідальність за достовірність інформації.
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С портивні вихідні в Обухові увінчались 
початком чемпіонату з футболу серед 
аматорських команд Обухівщини. 29 

травня на стадіоні імені Володимира Мельника 
зібрались гравці команд «Вертикаль», «Югов 
проект», «М квадро», «GERMA», «Стугна», «Ти-
тан» та «РЕМ Альянс», аби зійтись у поєдинку за 
головний трофей чемпіонату. Старт футбольним 
баталіям дав міський голова Олександр Левчен-
ко, побажавши гравцям вдалого матчу, перемог 
і задоволення від гри та спілкування. 

Чемпіонат з міні-футболу триватиме аж до 
листопада, а тому попереду на спортсменів і 

вболівальників чекатиме багато цікавих поє-
динків. Бажаємо командам сили духу, бадьо-
рості та згуртованості на шляху до перемоги! 

Аліна Савченко

СТАРТУВАВ ЧЕМПІОНАТ З МІНІ-ФУТБОЛУ 
СЕРЕД АМАТОРСЬКИХ КОМАНД

В сеукраїнська гра «Джура», до якої тра-
диційно долучаються учні шкіл Обу-
хова, проводиться більше 10-ти років 

поспіль. Щороку вона стає все популярнішою, 
розширює кордони і зростає, а разом із нею 
зростають справжні патріоти. Хоча, навряд чи 
можна назвати «Джуру» грою, скоріше – це ці-
лий  юнацько-патріотичний рух, а, можливо, й 
окреме маленьке життя з новими знайомства-
ми, корисним досвідом і цікавими практичними 
навичками. 

Змагання й конкурси Всеукраїнської дитя-
чо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») щорічно проводяться в чотири етапи: 
шкільні змагання, далі – районні, обласні та Все-
українські. У школах і ліцеях до неї готуються ці-
лий рік. Роботу з учнівською молоддю проводять 
не лише вчителі, а й активісти, волонтери, вете-
рани та учасники бойових дій. Цьогоріч «Джура» 
об’єднала 8 команд зі шкіл Обухівської грома-
ди. І хоча через карантинні обмеження частина 
конкурсів відбулась в онлайн-режимі, команди 
змогли проявити свої знання з історії України 

та Збройних Сил, продемонструвати влучність, 
тактику та правила стрільби, розкрити навички 
надання першої домедичної допомоги. 

Наприкінці травня відбулось засідання членів 
журі, де оцінювались відеоролики та презентації 
усіх команд у конкурсі-звіті «Варта». Він показав 
наскільки різносторонні, творчі особистості зро-
стають у школах нашої громади і як вони услав-
люють героїв своєї країни. Емоційні, пізнавальні 
дні першого етапу Всеукраїнської гри «Джура» 
для патріотів Обухівської громади промайнули 
швидко. У День захисту дітей джурівці, які про-
явили себе найкраще, були нагороджені гра-
мотами за зайняті місця в окремих конкурсах. 
Відтак, переможцями у старшій віковій категорії 
стала команда «Січові стрільці» Краснослобід-
ського НВК, а у середній віковій групі – команда 
«Соколята» Семенівської ЗОШ. Вітаємо учас-
ників і переможців I етапу конкурсу-гри «Сокіл» 
(«Джура») і бажаємо й надалі не втрачати такої 
ж сили духу та наснаги, задля подальших пере-
мог!                              

Аліна Савченко

ЮНІ ПАТРІОТИ – ЛЮДИ МАЙБУТНЬОГО

У сі діти сміються на одній мові, а дитяче 
щастя – доволі просте і щире: постри-
бати на батуті, скуштувати солодкої 

вати, поплюскатись у калюжі і відчути обійми та 
турботу найрідніших. Правдиві слова О. Уайль-
да: «Найкращий спосіб зробити дітей хорошими 
– зробити їх щасливими».

Свій перший літній день Обухівська громада 
провела разом із дітьми, в атмосфері радісного 
сміху, веселощів і яскравих емоцій. Адже саме 1 
червня традиційно відзначається Міжнародний 
день захисту дітей. Розважальною програмою в 
парковій зоні біля нижнього озера розпочалось 
свято дитинства – цікаві номери від аніматорів 
заохочували винуватців свята до конкурсів із 
солодкою винагородою, а весела музика, аква-
грим та атракціони не лишили байдужим нікого. 
«Чудова програма, ми вдячні міській раді, що 
не забуває про наших діток – а вони сьогодні 
щасливі і квітнуть в усмішках. Для нас, батьків, 

це найбільша радість», – поділилась емоціями 
мама Тетяна. 

Гостями свята стали і представники ювеналь-
ної превенції Обухівського управління поліції, 
котрі влаштували для малечі конкурс малюн-
ка на асфальті. Також охочі могли приміряти 
екіпірування, розглянути спецзасоби або по-
сидіти у справжнісінькій поліцейській автівці, 
щоби відчути себе представником серйозної і 
відповідальної професії. Кінологи, які теж взя-
ли участь у заході, познайомили дітей із чоти-
рилапими поліцейськими та розповіли про те, 
як хвостаті допомагають їм у роботі. Ось так 
цікаво, захоплююче і радісно найменші жителі 
Обухівської громади увірвались у літо. Попере-
ду – пора канікул, а значить ще більше позитив-
них емоцій і сюрпризів. Нехай дитинства пора 
буде світлою й щасливою, як і цей день!

Аліна Савченко

ВІТАЄМО ДИТИНСТВО: ГРОМАДА ВІДСВЯТКУВАЛА 
ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

«Пісня про рушник» видатного українського 
поета Андрія Малишка лунала чи не в усіх куточ-
ках світу: у переході метро Парижу, на узбережжі 
курортної Анталії, з радіоприймачів Америки… ЇЇ 
переспівали майже 20-ма мовами світу, а сенс 
залишився один-єдиний: щира любов до матері 
та своєї країни. Та де б не лунали слова поета, 
найчастіше їх чути на його рідній малій батьків-
щині – в Обухові. Саме тут щорічно Всеукраїн-
ський пісенний фестиваль-конкурс «Рідна мати 
моя» збирає велике родинне коло знаних і ша-
нованих у нашій державі піснетворців, поетів, 
композиторів і виконавців. А разом із ними – 
аматорів мистецтва України, які долучаються 
до споконвічної теми любові до матері, родини, 
Батьківщини та рідної мови. Ініціаторами такого 
фестивалю були колишній міський голова Обу-
хова Володимир Мельник, його заступниця Ва-
лентина Шимоненко та Народний артист Украї-
ни Мар’ян Гаденко. Ось уже кілька років поспіль 
чудову пісенну традицію Мар’ян Ілліч зберігає і 
продовжує разом із нинішнім міським головою 
Олександром Левченком.   

Днями Фестиваль «Рідна мати моя» відра-
хував вже свій одинадцятий рік – ошатна зала 
Обухівського Центру культури та дозвілля радо 
зустрічала найдушевніше свято української пісні 
на всеукраїнському просторі. Міський голова 
Олександр Левченко першим тримав слово пе-
ред присутніми у святковій залі. «Я тішусь тим, 
що цей фестиваль має продовження, що ми  не 
забуваємо ті чудові традиції, які були започатко-
вані у нашому славному місті, адже це все не-
розривно пов’язане з історією нашої країни». 
Співзасновник фестивалю Мар’ян Гаденко теж 
долучився до вітального слова і висловив вдяч-

ність за підтримку у проведенні заходу. Шано-
ваним гостем на святі виявився міністр освіти 
і науки України Сергій Шкарлет, котрий попри 
шалений графік робочого дня знайшов час 
завітати на Фестиваль, аби привітати учасників 
і сказати своє слово: «Сьогодні тут представле-
на вся Україна, а це доводить, що вона – єдина, 
неподільна, вона співає українські пісні і береже 
українську культуру в цьому Трипільському краї. 
Вдячний за те, що ви всі сьогодні зібрались тут, 
на батьківщині великого українця Андрія Ма-
лишка». 

Пісенний конкурс стартував із виступів най-
молодших учасників, які завітали до нас із різних 
куточків країни. Загалом майже 80 талановитих і 
яскравих номерів було представлено на розсуд 
журі – лунали як вічні твори класиків української 
літератури, так і сучасні, які несуть в собі зміст 
і глибину  нашого народу. Уже по завершенню 
відбору відбувся гала-концерт за участю моло-
дих талантів і заслужених співаків. Відкрити його 
випала нагода зразковому дитячому ансамблю 
танцю «Фаворит», які виконали зворушливий 
український танок. 

Запальні й веселі, сумні і такі, що підштовху-
ють на роздуми, номери створили у залі ат-
мосферу святковості і торжества української 
пісні. Багато з них було присвячено матері, тож 
чи не найбільше розчулила публіку «Пісня про 
рушник» у виконанні колективу «Соловейки». 
Загалом, пісенний фестиваль довів давно відо-
му істину – українським талантам немає меж! 
Вітаємо усіх, хто завітав на славетну Обухівську 
землю, аби об’єднатися у щирій любові до гли-
бокої, української пісні! Нехай вона живе вічно!

Аліна Савченко

НЕХАЙ ЖИВЕ УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ!

СЕЛАМИ НАШОЇ ГРОМАДИ. БУДЬМО ЗНАЙОМІ:  
ДОЛИНЯНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

С лаветна Обухівська земля має чима-
ло цікавих, історичних місць і фактів. 
Вони досі зберігаються у пам’ят-

ках архітектури, музеях, розповідях жителів і 
історичних довідках. Сьогодні знайомимось 
з історією і сучасністю Долинянського старо-
стинського округу, у склад якого входять два 
населені пункти: с. Долина та с. Макарівка. 

Село Долина своєю назвою повністю ви-
правдовує своє розташування в долині ма-
ленької річечки Мохна – притоки невеликої 
річки Красна, що впадає з заходу у Дніпро. Ти-
повими краєвидами села є  долини і пагорби 
висотою до 195 метрів над рівнем моря, по-
криті густим різнотрав’ям і підліском, кущами 
і деревами. Давня історія села Долина дослід-
жена археологами. Встановлено, що воно було 
заселено  людьми, починаючи з періоду кам’я-
ного віку, тобто декілька десятків тисяч років 
тому. Історична дата утворення села – 1922 рік.

Цікаво й те, що село розташоване на пе-
рехресті двох давніх археологічних культур: 
Трипільської (V-ІІІ тис. до нашої ери) та Чер-
няхівської (ІІІ-І тис. до нашої ери), відкриття 
яких зроблено славнозвісним київським архе-
ологом В.В. Хвойкою.  На долинянських полях 
зберігається курган скитського часу – Плоска 
Могила. 

Сучасність. Нині с. Долина – це мальовни-
чий куточок, який повністю газифікований, 

телефонізований. У селі є ФАП, бібліотека, від-
ділення зв’язку, 2 магазини, облаштовані дитя-
чий і спортивний майданчики. Також у с. Доли-
на функціонує навчально-виховний комплекс, 
який, до слова, наразі потребує здобувачів 
освіти. «Нашому комплексу не вистачає учнів, 
зараз навіть не набраний перший клас, тому 
ми з радістю приймемо до себе бажаючих. 
Умови як в садочку, так і в школі чудові: зро-
блені ремонти, класи облаштовані під вимоги 
нової української школи. Ми маємо необхідне 
транспортне сполучення з центром громади  
та м. Києвом, тож питань, як діставатися не 
виникає», – говорить староста Наталія Кріпка. 
Мало хто знає, але в приміщенні Долинянської 
сільської ради є міні-музей історії села, який 
створив і облаштував місцевий житель Віктор 
Кияниця. І, хоч відвідувачі сюди приходять рід-
ко, це та частинка культурної спадщини Доли-
ни, якою пишаються його мешканці. 


