
С мерть, розруху, терор, голод і страждання 
приніс день 22 червня 1941-го… Він і досі на-
скрізь просякнутий запахом пороху, омитий 

слізьми матерів і дітей, заплямований молодою кров’ю 
солдат і пронизаний відлунням жалісних криків із на-
цистських концтаборів… 

22-го червня український народ вшановує пам’ять 
мільйонів співвітчизників, життя яких обірвала німець-
ко-радянська війна. Саме цього літнього дня, коли 
ніхто не чекав біди, війська нацистської Німеччини під-
ступно перейшли кордон Радянського Союзу і почали 
захват територій. Трохи згодом цього ж дня відбулось 
бомбардування Києва. Тоді,засинаючи у мирній домів-
ці, а прокинувшись під звуки бомбардувань, ніхто не 
міг навіть уявити, наскільки потворні прагнення і плани 
нацистів щодо людства. 

Близько третини  усіх загиблих українців у Другій 
світовій війні припадає на німецько-радянську війну. 
Жертвами загарбників ставали не тільки військові, а й 
мирні люди – жінки, діти, хворі та люди похилого віку. 
За статистикою, під час війни загинув кожен п’ятий 
українець… 

Щорічно, 22 червня, наша громада долучається до 
відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 
найкровопролитнішої війни. Цього дня небайдужі меш-
канці громади, влади, бізнесу зібралися поблизу Ме-
моріалу Слави, що у місті Обухів, аби схилити голови 
у пам’яті за загиблими земляками.  Першим слова 
пошани жертвам і ветеранам Другої світової війни 
промовив голова громади Олександр Левченко: «30-
го липня 1941 року нацистські окупанти вдерлися в 

Обухів. Дорогу ціну заплатили наші земляки за звіль-
нення рідної землі: 684 воїни не повернулися додому. 
Вічною раною на серці країни залишиться розстріл в 
урочищі Розкопана в липні 1943-го…  Ми пам’ятаємо. 
Не шкодуймо тепла своїх сердець ветеранам, які є сьо-
годні серед нас, які є уособленням подвигу, якого не 
знала планета. Про них сьогодні найперше вдячне сло-
во, їм найглибша пошана і доземний уклін. А загиблим 
– вічна пам’ять…». У ході мітингу присутні схили голови 
і вшанували пам’ять жертв Другої світової хвилиною 
мовчання, а після – поклали квіти до Меморіалу Слави. 
Меморіалу, який усе земне життя буде нагадувати нам 
про тих, хто віддав життя заради миру на своїй землі… 
Не забудемо!

Аліна Савченко

В ідповідно до ст. 21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» та 
«Порядку проведення громадських слухань 

щодо врахування громадських інтересів під час роз-
роблення проектів містобудівної документації на міс-
цевому рівні», затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 № 555 виконавчий 
комітет Обухівської міської ради повідомляє що з 1  
липня 2021 року 30 липня 2021 року (включно) трива-
тимуть громадські слухання щодо врахування громад-
ських інтересів до проекту містобудівної документації 
на місцевому рівні «План зонування території міста 
Обухів Київської області».

Дане повідомлення є підставою для можливого 
подання пропозицій до містобудівної документації 
на місцевому рівні «План зонування території міста 
Обухів Київської області». 

Інформація про мету, склад та зміст містобудівної 
документації:

«План зонування території міста Обухів Київської 
області» є містобудівною документацією, розробле-
ною на всю територію міста на основі генерального 
плану відповідно Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», нормативно-правових актів 
державної влади, а також відповідно документів, що 
визначають основні напрямки розвитку міста, охоро-
ни та використання його культурної спадщини, навко-
лишнього природного середовища.

Мета містобудівної документації на місцевому рівні:

- регулювання планування та забудови території 
міста з урахуванням державних, громадських та при-
ватних інтересів, раціональне використання території; 
створення сприятливих умов для залучення інвестицій 
у будівництво шляхом забезпечення можливості ви-
бору інвестором найбільш ефективного виду викори-
стання земельної ділянки для містобудівних потреб;

- забезпечення вільного доступу громадян до ін-
формації стосовно розвитку міста, взаємоузгодження 
інтересів громади та інвесторів;

- забезпечення сумісності забудови окремих зе-
мельних ділянок з оточуючою забудовою;

- сприяння реалізації завдань довгострокового ро-
звитку міста з урахуванням історико-культурної спад-
щини та екологічного стану та збереження об’єктів 
культурної спадщини.

В проекті містобудівної документації «План зону-
вання території міста Обухів Київської області» визна-
чаються умови і обмеження використання території 
міста, надається обґрунтування меж територіальних 
зон, встановлюються містобудівні регламенти, визна-
чаються види переважного та супутнього використан-
ня земельних ділянок, граничні параметри дозволено-
го будівництва в цих зонах.

План зонування території (зонінг) міста Обухів мі-
стить графічні та текстові матеріали.

Відомості про замовника та розробника містобудів-
ної документації на місцевому рівні «План зонування 
території міста Обухів Київської області» :

1. Замовник: Виконавчий комітет Обухівської  місь-
кої ради Київської області.

2. Розробник:  ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ», 03028, м. 
Київ, проспект Науки,41, офіс 306.

3. Підстава розроблення: Рішення Обухівської місь-
кої ради № 1458-61-VII скликання від 27.02.2020 року 

Інформація про місце та строки ознайомлення з 
проектом містобудівної документації.

З містобудівною документацією «План зонування 
території міста Обухів Київської області» можливо 
ознайомитися у строк 1 липня 2021 року по 30 липня 
2021 року (включно)  у заступника міського голови 
Цельори В.В. за адресою: вул. Київська, 10, каб. 8, 
1-й поверх, тел.: 5-02-64, 5-02-46, або на офіційному 
веб-сайті Обухівської міської ради на головній сторінці 
у розділі «Новини» або obcity.gov.ua, розділ «Архітекту-
ра», підрозділ «План зонування міста Обухів».

Демонстраційний матеріал містобудівної доку-
ментації буде розміщено  з 1 липня  2021 року по 30 
липня 2021 року (включно) в приміщенні виконкому 
Обухівської міської ради за адресою: вул. Київська, 
10, 1-й поверх кабінет 8.

Відомості про строк подання і строк завершення 
розгляду пропозицій:

Зауваження та пропозиції приймаються від фізич-
них та юридичних осіб у строк з 1 липня  2021 року 
по 30 липня 2021 року (включно) виконавчим коміте-
том Обухівської міської ради, відповідно до Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні, за-
твердженого Постановою КМУ № 555 від 25.05.2011 
року.

Поштою на адресу: Виконавчий комітет Обухівсь-
кої міської ради, 84205, Київська обл., м. Обухів, вул. 
Київська, 10.

В електронному вигляді: на електронну адресу:                                                   
E-mail: vykonkom@obcity.gov.ua.

Громадські слухання щодо розроблення плану зо-
нування території міста Обухів Київської області відбу-
дуться 16 липня 2021 року о 19:00 годині у приміщенні 
Обухівського центру культури і дозвілля Обухівської 
міської ради в місті Обухів Київської області по вулиці 
Київська,117.

Інформація про основні техніко-економічні показ-
ники, зокрема графічні матеріали, що відображають 
зміст містобудівної документації, а також результати 
проведення громадських слухань, щодо врахування 
громадських інтересів до проекту містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні « План зонування   тери-
торії міста Обухів Київської області», буде розміще-
на на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради 
https:// obcity.gov.ua, розділ «Архітектура», підрозділ 
«План зонування міста Обухів».

Відповідальна особа – Заступник міського голови 
Цельора В.В.

Виконавчий комітет Обухівсько міської ради Київсь-
кої області.

Шановні жителі Григорівського старостинського округу!Шановні жителі Григорівського старостинського округу!
День села – це, у першу чергу, свято людей, які тут проживають, працюють, тво-День села – це, у першу чергу, свято людей, які тут проживають, працюють, тво-

рять, ростять дітей і радіють внукам. І неабияк приємно бачити, що громада села рять, ростять дітей і радіють внукам. І неабияк приємно бачити, що громада села 
– це велика, згуртована і дружелюбна, гостинна та привітна родина. Такими є ви, – це велика, згуртована і дружелюбна, гостинна та привітна родина. Такими є ви, 
жителі сіл Григорівського старостинського округу. Правду говорять: країна почи-жителі сіл Григорівського старостинського округу. Правду говорять: країна почи-

нається із маленького села. І нам справді пощастило мати у своїй громаді людей, нається із маленького села. І нам справді пощастило мати у своїй громаді людей, 
готових творити щасливе майбутнє на своїй маленькій Батьківщині.готових творити щасливе майбутнє на своїй маленькій Батьківщині.

Наше завдання – допомагати вам у цьому, сприяти всебічному розвитку громади, Наше завдання – допомагати вам у цьому, сприяти всебічному розвитку громади, 
робити її з кожним роком кращою. Бажаю усім селам Григорівського старостинсько-робити її з кожним роком кращою. Бажаю усім селам Григорівського старостинсько-

го округу процвітання, стабільності, добробуту та впевненості го округу процвітання, стабільності, добробуту та впевненості 
у нашому спыльному майбутньому! у нашому спыльному майбутньому! 

СЕЛАМИ НАШОЇ ГРОМАДИСЕЛАМИ НАШОЇ ГРОМАДИ
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ВИПЛАТУ ЖИТЛОВОЇ ВИПЛАТУ ЖИТЛОВОЇ 
СУБСИДІЇ                                        СУБСИДІЇ                                        стор. 3стор. 3

АУКЦІОН                              АУКЦІОН                              стор. 2стор. 2

30 червня 2021р.12 
(927) 

ПРАГНЕМО МИРУ, ЗНАЮЧИ ЦІНУ ВІЙНИ

ПОВТОРНА ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ПРОЄКТУ  «ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОБУХІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Вітаємо!Вітаємо!

Вітаю з Днем Конституції України  Вітаю з Днем Конституції України  
– одним із найвизначніших державних свят!– одним із найвизначніших державних свят!
Конституція України – фундамент, на якому бу-Конституція України – фундамент, на якому бу-

дується країна. Тож 28 червня – це не тільки про День дується країна. Тож 28 червня – це не тільки про День 
народження основного Закону України. Це – про народження основного Закону України. Це – про 
незламність духу, про цілісність, державність, про незламність духу, про цілісність, державність, про 
справедливе і солідарне суспільство. Це про пере-справедливе і солідарне суспільство. Це про пере-
могу, віру, гідне сьогодення і майбутнє, основане на могу, віру, гідне сьогодення і майбутнє, основане на 
принципах гуманізму та законності. Бажаю нашій принципах гуманізму та законності. Бажаю нашій 
громаді та нашій країні у цей день миру, успіхів і сили громаді та нашій країні у цей день миру, успіхів і сили 
у прагненні зберегти країну в єдності та мирі. Не-у прагненні зберегти країну в єдності та мирі. Не-
хай норми Закону і основні принципи, закріплені в хай норми Закону і основні принципи, закріплені в 
Конституції, працюють на благо нашого народу. Слава Конституції, працюють на благо нашого народу. Слава 
Україні! Україні! 

З повагою Обухівський міський голова З повагою Обухівський міський голова 
Олександр Левченко Олександр Левченко 

Обухівський міський головаОбухівський міський голова
Олександр ЛевченкоОлександр Левченко

Шановні жителі с. Перегонівка!  Шановні жителі с. Перегонівка!  
Дозвольте від усієї нашої великої громади привітати вас із Днем народження села! Дозвольте від усієї нашої великої громади привітати вас із Днем народження села! 
441 рік - це відлік часу від першої згадки про село, коли тут, цими дорогами їздили, 441 рік - це відлік часу від першої згадки про село, коли тут, цими дорогами їздили, 
ходили, творили історію України великі гетьмани тієї епохи. Недарма Перегонівка у ходили, творили історію України великі гетьмани тієї епохи. Недарма Перегонівка у 
різні часи славилась завзятими земляками, а нині своєю працею, щирістю, талан-різні часи славилась завзятими земляками, а нині своєю працею, щирістю, талан-
тами продовжуєте ширити всією громадою цю славу - ви. Я знаю, що перед вами, тами продовжуєте ширити всією громадою цю славу - ви. Я знаю, що перед вами, 
а відтак, і нами, як владою, ще є багато викликів, невирішених нагальних проблем. а відтак, і нами, як владою, ще є багато викликів, невирішених нагальних проблем. 
Але  можу вас запевнити - ми зробимо все від нас можливе, аби ви ще більше пи-Але  можу вас запевнити - ми зробимо все від нас можливе, аби ви ще більше пи-
шалися своїм селом. Аби сюди приїздили, і залишалися жити, творити, і розвивати шалися своїм селом. Аби сюди приїздили, і залишалися жити, творити, і розвивати 
його. Бажаю вам у цей день щастя, розвитку, кожному двору - достатку, і кожній його. Бажаю вам у цей день щастя, розвитку, кожному двору - достатку, і кожній 
родині - благополуччя на всі роки.родині - благополуччя на всі роки.  

Невипадково напередодні великого державного свята – Невипадково напередодні великого державного свята – 
Дня Конституції України – ми відзначаємо День молоді. Адже Дня Конституції України – ми відзначаємо День молоді. Адже 
освічена, ініціативна та патріотична молодь нашої громади – освічена, ініціативна та патріотична молодь нашої громади – 
творці сьогодення та майбутнього. Наша молодь – це активні творці сьогодення та майбутнього. Наша молодь – це активні 
спортсмени, співаки, танцівники, актори, волонтери, які спортсмени, співаки, танцівники, актори, волонтери, які 
славлять добрими справами свій край на всю країну. Нехай славлять добрими справами свій край на всю країну. Нехай 
для вас відкривається все більше доріг, а наш обов’язок для вас відкривається все більше доріг, а наш обов’язок 
– надавати вам можливості для реалізації усіх ваших благо-– надавати вам можливості для реалізації усіх ваших благо-
родних ідей! родних ідей! 

Зі святом, молодь громади!Зі святом, молодь громади!

Невипадково напередодні великого державного свята – Невипадково напередодні великого державного свята – 
Дня Конституції України – ми відзначаємо День молоді. Адже Дня Конституції України – ми відзначаємо День молоді. Адже 
освічена, ініціативна та патріотична молодь нашої громади – освічена, ініціативна та патріотична молодь нашої громади – 
творці сьогодення та майбутнього. Наша молодь – це активні творці сьогодення та майбутнього. Наша молодь – це активні 
спортсмени, співаки, танцівники, актори, волонтери, які спортсмени, співаки, танцівники, актори, волонтери, які 
славлять добрими справами свій край на всю країну. Нехай славлять добрими справами свій край на всю країну. Нехай 
для вас відкривається все більше доріг, а наш обов’язок для вас відкривається все більше доріг, а наш обов’язок 
– надавати вам можливості для реалізації усіх ваших благо-– надавати вам можливості для реалізації усіх ваших благо-
родних ідей! родних ідей! 

Зі святом, молодь громади!Зі святом, молодь громади!

Зі святом, Зі святом, 
молодь громади! молодь громади! 
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У правління економіки виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради Київської 
області оголошує електронний аукціон 

з продажу нежитлової будівлі (гараж здвоєний), 
площею 35,0 метрів квадратних, який знаходить-
ся за адресою: 08700, Київська область, м. Обухів, 
вулиця Київська, 105Д, та з продажу нежитлової бу-
дівлі (гараж), площею 19,5 метрів квадратних, який 
знаходиться за адресою: 08700, Київська область, 
м. Обухів, вулиця Київська, 105Є,  як об’єкти малої 
приватизації.

Інформаційне повідомлення про продаж на елек-
тронному аукціоні об’єкта малої приватизації 
Обухівської міської територіальної громади – не-
житлової будівлі (гараж здвоєний), площею 35,0 
метрів квадратних, який знаходиться за адресою: 
08700, Київська область, м. Обухів, вулиця Київська, 
105Д.

Код, присвоєний об’єкту приватизації під час 
публікації в електронній торговій системі UA-
AR-P-2021-04-02-000002-3.

1. Інформація про об’єкт приватизації:
Дані про об’єкт:
Місцезнаходження об’єкта: 08700, Київська об-

ласть, м. Обухів, вулиця Київська, 105Д.
Найменування об’єкта: Нежитлова будівля (гараж 

здвоєний), площею 35,0 метрів квадратних, який зна-
ходиться за адресою: 08700, Київська область, м. 
Обухів, вулиця Київська, 105Д.

Опис об’єкта:
Складові частини об’єкта: нежитлова будівля  (гараж 

здвоєний) загальною площею 35,0 кв. м., літ. «А».
Опис об’єкта: фундамент – бетонний, стіни - цегляні, 

перекриття – залізобетонні плити, покрівля – азбесто-
бетон, підлога – бетон. Електропостачання - так, во-
допостачання, газопостачання, опалення, каналізація 
– ні. Будівля знаходиться в задовільному стані.

Рік будівництва – 1976.
Земельна ділянка загальною площею 0,0092 

(0,0056+0,0036) га. Кадастровий номер земельних 
ділянок відповідно: 322 3110100:01:102:0398; 322 
3110100:01:102:0400. Власник земельної ділянки – 
Обухівська міська рада, код ЄДРПОУ 35161650.

Балансоутримувач: Виконавчий комітет Обухівської 
міської ради, код ЄДРПОУ 04362680

Адреса балансоутримувача: 08700, Київська об-
ласть, м. Обухів, вулиця Київська, 10.

Балансоутримувача: (045 72) 5 -2-46.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 04362680. 
Електронна адреса: ekonom_obuchivmeria@ukr.net.
2. Інформація про електронний аукціон та інфор-

мація про умови, на яких здійснюється приватизація 
об’єкта:

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
 Дата та час проведення аукціону: 27 липня 2021 

року, година, о котрій починається аукціон, встанов-
люється ЕТС для кожного електронного аукціону окре-
мо в проміжку часу з 09:00 до 18:00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про при-
ватизацію державного і комунального майна» та По-
рядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 за №432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких 
поширюються обмеження, визначені частиною другою 
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні 
з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (по-
дання цінових аукціонних пропозицій) встановлюєть-
ся ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19:30 до 20:30 години дня, що передує 
дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні 
за методом покрокового зниження ціни та подальшо-
го подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС 
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16:15 до 16:45 години дня проведення електрон-
ного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється при-
ватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аук-
ціоні без умов: 62000,0 грн (шістдесят дві тисячі грн 00 
копійок).

Розмір гарантійного внеску:  6200,0 грн без ПДВ.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аук-

ціоні із зниженням стартової ціни:
31000,0 грн (тридцять одна тисяча грн 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 3100,0 грн без ПДВ.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на 

аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 31000,0 грн 
(тридцять одна тисяча грн 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 3100,0 грн без ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 1200,0 грн без ПДВ.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зни-

женням стартової ціни та аукціоном за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій:

27 календарних днів від дати аукціону (опублікуван-
ня інформаційного повідомлення про приватизацію 
об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні без умов: 
620,0 грн (1% від стартової ціни аукціону)
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової 

ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій:

310,0  грн (1% від стартової ціни аукціону)
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова 

ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зни-
ження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, 
становить: 3 кроки.

Додаткові умови продажу: не має.
Додаткова інформація: Усі пов’язані з нотаріальним 

посвідченням договору купівлі-продажу витрати у ви-
падках, якщо нотаріальне посвідчення договору пе-

редбачене законодавством, покладаються на покупця.
4. Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайоми-

тися з об’єктом можна за місцем його розташування 
у робочі дні, попередньо узгодивши з представником 
Виконавчого комітету Обухівської міської ради годину 
огляду об’єкта за телефоном: (045 72) 5-02-22 з 0800 
до 1600 години у робочі дні.  

Організатор аукціону: Виконавчий комітет Обухівсь-
кої міської ради, (код за ЄДРПОУ 04362680).

Адреса: 08700, Київська область, м. Обухів, ву-
лиця Київська, 10. Електронна адреса: ekonom_
obuchivmeria@ukr.net.

Контактний тел. (045 72) 5-02-22
Міський голова: Левченко Олександр Миколайович.
5. Засоби платежу:
Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої прива-

тизації гарантійний та реєстраційний внески сплачу-
ються на рахунок оператора електронного майданчика, 
через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків 
та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними по-
купцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://
prozorro.gov.ua/majdanchiki-prozorro

Покупці, які мають право брати участь у приватизації 
згідно із Законом України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна», вправі використовувати 
для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно 
до валютного законодавства України.

Покупці – нерезиденти України набувають у влас-
ність майно, що приватизується, у процесі привати-
зації з оплатою його ціни у національній валюті або у 
вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону:
- підписує протокол про результати електронного 

аукціону та надає його оператору електронного май-
данчика, через якого ним подано цінову пропозицію, 
протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем 
його формування електронною торговою системою:

- укладає договір купівлі-продажу об’єкта привати-
зації з органом приватизації протягом 30 календарних 
днів з дня, наступного за днем формування протоколу 
про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, 
сплачує на рахунок Державної казначейської служ-
би України в Обухівському районі Київської області 
: UA868999980314111905000010752  ціну продажу 
об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з 
дня підписання договору купівлі-продажу.   

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно 
з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня 
укладення договору та його нотаріального посвідчення 
покупець сплачує на користь органу приватизації неу-
стойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі 
несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу 
протягом наступних 30 днів договір підлягає розірван-
ню відповідно до статті 29 Закону України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмо-
вився від підписання протоколу про результати елек-
тронного аукціону або договору купівлі-продажу, по-
збавляється права на участь у подальших аукціонах з 
продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує на 
казначейський рахунок Управління Державної казна-
чейської служби України в Обухівському районі Київсь-
кої області, р/р UA418999980314060593000010752 
(Обухівська міська рада, код ЄДРПОУ 35161650) суми 
сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків 
протягом п’яти календарних днів з дня затвердження 
протоколу електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на 
казначейський рахунок Управління Державної казна-
чейської служби України в Обухівському районі Київсь-
кої області, р/р UA418999980314060593000010752 
(Обухівська міська рада, код ЄДРПОУ 35161650) суми 
сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків про-
тягом п’яти робочих днів з дня опублікування догово-
ру купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній 
торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єк-
та приватизації переможцем.

6. Перелік документів:
Фізичними та юридичними особами, які бажають 

взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на 
участь у приватизації об’єкта малої приватизації пода-
ються такі документи:

- для потенційних покупців - фізичних осіб - грома-
дян України - копія паспорта громадянина України;

- для іноземних громадян - копія документа, що по-
свідчує особу;

- для потенційних покупців - юридичних осіб:
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських фор-
мувань України - для юридичних осіб - резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаход-
ження (витяг із торговельного, банківського або судо-
вого реєстру тощо), засвідчений згідно із законодав-
ством держави його видачі, перекладений українською 
мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

 - інформація про кінцевого бенефіціарного влас-
ника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного 
власника, зазначається інформація про відсутність 
кінцевого бенефіціарного власника і про причину його 
відсутності;

- остання річна або квартальна фінансова звітність;
- документ, що підтверджує сплату реєстраційного 

внеску, а також документ, що підтверджує сплату га-
рантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни 
з рахунка потенційного покупця, відкритого в україн-
ському або іноземному банку (крім банків держав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють 
у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних зло-
чинним шляхом), на рахунок оператора електронного 
майданчика, через який подається заява на участь у 
приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майданчиків: 
https://prozorro.gov.ua/majdanchiki-prozorro.

Письмова згода довільної форми потенційного по-
купця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених 
умовами продажу.

Єдине посилання на веб - сторінку адміністратора, 
на якій наводяться посилання на веб-сторінки опе-
раторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://gov.e-
tender.ua/.

Інформаційне повідомлення про продаж на 
електронному аукціоні об’єкта малої приватиза-
ції Обухівської міської територіальної громади 
– нежитлової будівлі (гараж), площею 19,5 метрів 
квадратних, який знаходиться за адресою: 08700, 
Київська область, м. Обухів, вулиця Київська, 105Є.

Код, присвоєний об’єкту приватизації під час 
публікації в електронній торговій системі UA-
AR-P-2021-04-02-000003-3.

1. Інформація про об’єкт приватизації:
Дані про об’єкт:
Місцезнаходження об’єкта: 08700, Київська об-

ласть, м. Обухів, вулиця Київська, 105Є.
Найменування об’єкта: Нежитлова будівля (гараж) , 

площею 19,5 метрів квадратних, який знаходиться за 
адресою: 08700, Київська область, м. Обухів, вулиця 
Київська, 105Є.

Опис об’єкта:
Складові частини об’єкта: нежитлова будівля  (га-

раж) загальною площею 19,5 кв. м., літ. «А».
Опис об’єкта: фундамент – бетонний, стіни - цегляні, 

перекриття – залізобетонна плита, покрівля – азбесто-
бетон, підлога – бетон. Електропостачання - так, во-
допостачання, газопостачання, опалення, каналізація 
– ні. Будівля знаходиться в задовільному стані.

Рік будівництва – 1976.
Земельна ділянка загальною площею 0,0032 

га. Кадастровий номер земельної ділянки: 
3223110100:01:102:0399. Власник земельної ділянки – 
Обухівська міська рада, код ЄДРПОУ 35161650.

Балансоутримувач: Виконавчий комітет Обухівської 
міської ради, код ЄДРПОУ 04362680

Адреса балансоутримувача: 08700, Київська об-
ласть, м. Обухів, вулиця Київська, 10.

Телефон балансоутримувача: (045 72) 5 -2-46, 
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 04362680 

Електронна адреса: ekonom_obuchivmeria@ukr.net.
2. Інформація про електронний аукціон та інфор-

мація про умови, на яких здійснюється приватизація 
об’єкта:

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 27 липня 2021 

року, година, о котрій починається аукціон, встанов-
люється ЕТС для кожного електронного аукціону окре-
мо в проміжку часу з 09:00 до 18:00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про при-
ватизацію державного і комунального майна» та По-
рядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 за №432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких 
поширюються обмеження, визначені частиною другою 
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні 
з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (по-
дання цінових аукціонних пропозицій) встановлюєть-
ся ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19:30 до 20:30 години дня, що передує 
дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні 
за методом покрокового зниження ціни та подальшо-
го подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС 
для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16:15 до 16:45 години дня проведення електрон-
ного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється при-
ватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аук-
ціоні без умов:

38000,0 грн (тридцять вісім тисяч грн 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 3800,0 грн без ПДВ.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аук-

ціоні із зниженням стартової ціни:
19000,0 грн (дев’ятнадцять тисяч грн 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 1900,0 грн без ПДВ.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на 

аукціоні за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 19000,0 грн 
(дев’ятнадцять тисяч грн 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 1900,0 грн без ПДВ
Розмір реєстраційного внеску: 1200,0 грн без ПДВ.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зни-

женням стартової ціни та аукціоном за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій:

27 календарний день від дати аукціону (опублікуван-
ня інформаційного повідомлення про приватизацію 
об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 380,0 грн (1% 
від стартової ціни аукціону).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової 
ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій:

190,0  грн (1% від стартової ціни аукціону).
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова 

ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зни-
ження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, 
становить: 3 кроки.

Додаткові умови продажу: не має.
Додаткова інформація: Усі пов’язані з нотаріальним 

посвідченням договору купівлі-продажу витрати у ви-
падках, якщо нотаріальне посвідчення договору пе-
редбачене законодавством, покладаються на покупця.

4. Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайоми-
тися з об’єктом можна за місцем його розташування 
у робочі дні, попередньо узгодивши з представником 
Виконавчого комітету Обухівської міської ради годину 
огляду об’єкта за телефоном: (045 72) 5-02-22 з 0800 
до 1600 години у робочі дні.  

Організатор аукціону: Виконавчий комітет Обухівсь-

кої міської ради, (код за ЄДРПОУ 04362680). Адреса: 
08700, Київська область, м. Обухів, вулиця Київська, 
10. Електронна адреса: ekonom_obuchivmeria@ukr.net. 
Контактний тел. (045 72) 5-02-2 Міський голова: Лев-
ченко Олександр Миколайович.

5. Засоби платежу:
Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої прива-

тизації гарантійний та реєстраційний внески сплачу-
ються на рахунок оператора електронного майданчика, 
через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків 
та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними по-
купцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://
prozorro.gov.ua/majdanchiki-prozorro.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації 
згідно із Законом України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна», вправі використовувати 
для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно 
до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у влас-
ність майно, що приватизується, у процесі привати-
зації з оплатою його ціни у національній валюті або у 
вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону:
- підписує протокол про результати електронного 

аукціону та надає його оператору електронного май-
данчика, через якого ним подано цінову пропозицію, 
протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем 
його формування електронною торговою системою:

- укладає договір купівлі-продажу об’єкта привати-
зації з органом приватизації протягом 30 календарних 
днів з дня, наступного за днем формування протоколу 
про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, 
сплачує на рахунок Державної казначейської служ-
би України в Обухівському районі Київської області 
: UA868999980314111905000010752  ціну продажу 
об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з 
дня підписання договору купівлі-продажу.   

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно 
з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня 
укладення договору та його нотаріального посвідчення 
покупець сплачує на користь органу приватизації неу-
стойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі 
несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу 
протягом наступних 30 днів договір підлягає розірван-
ню відповідно до статті 29 Закону України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмо-
вився від підписання протоколу про результати елек-
тронного аукціону або договору купівлі-продажу, по-
збавляється права на участь у подальших аукціонах з 
продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує на 
казначейський рахунок Управління Державної казна-
чейської служби України в Обухівському районі Київсь-
кої області, р/р UA418999980314060593000010752 
(Обухівська міська рада, код ЄДРПОУ 35161650) суми 
сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків 
протягом п’яти календарних днів з дня затвердження 
протоколу електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на 
казначейський рахунок Управління Державної казна-
чейської служби України в Обухівському районі Київсь-
кої області, р/р UA418999980314060593000010752 
(Обухівська міська рада, код ЄДРПОУ 35161650) суми 
сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків про-
тягом п’яти робочих днів з дня опублікування догово-
ру купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній 
торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єк-
та приватизації переможцем.

6. Перелік документів:
Фізичними та юридичними особами, які бажають 

взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на 
участь у приватизації об’єкта малої приватизації пода-
ються такі документи:

- для потенційних покупців - фізичних осіб - грома-
дян України - копія паспорта громадянина України;

- для іноземних громадян - копія документа, що по-
свідчує особу;

- для потенційних покупців - юридичних осіб:
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських фор-
мувань України - для юридичних осіб - резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаход-
ження (витяг із торговельного, банківського або судо-
вого реєстру тощо), засвідчений згідно із законодав-
ством держави його видачі, перекладений українською 
мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

- інформація про кінцевого бенефіціарного влас-
ника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного 
власника, зазначається інформація про відсутність 
кінцевого бенефіціарного власника і про причину його 
відсутності; 

- остання річна або квартальна фінансова звітність;
- документ, що підтверджує сплату реєстраційного 

внеску, а також документ, що підтверджує сплату га-
рантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни 
з рахунка потенційного покупця, відкритого в україн-
ському або іноземному банку (крім банків держав, 
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють 
у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних зло-
чинним шляхом), на рахунок оператора електронного 
майданчика, через який подається заява на участь у 
приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майдан-
чиків:

https://prozorro.gov.ua/majdanchiki-prozorro.
Письмова згода довільної форми потенційного 

покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визна-
чених умовами продажу.

Єдине посилання на веб - сторінку адміністрато-
ра, на якій наводяться посилання на веб-сторінки 
операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і 
з якими адміністратор уклав відповідний договір: 
https://gov.e-tender.ua/.

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ОГОЛОШУЄ ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН З ПРОДАЖУ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ 
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І нвестиційна програма ПрАТ «Енергія» 
розроблена відповідно до наказу Міні-
стерства розвитку громад та територій 

України від 19.08.2020 №191  зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 20.10.2020 за 
№ 1024/35307  «Про затвердження порядків 
розроблення, погодження та затвердження 
інвестиційних програм суб’єктів господарю-
вання у сферах теплопостачання, централі-
зованого водопостачання та водовідведен-
ня, ліцензування діяльності яких здійснюють 
Рада міністрів Автономної республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська міські 
державні адміністрації».

Для отримання інформації та надання за-
уважень і пропозицій щодо проєкту інвести-
ційної програми у сфері теплопостачання на 
2021-2022 р.р. необхідно звернутись у прий-
мальню ПрАТ «Енергія» за адресою: м. Обухів,  
вул. Промислова, 1 або за телефоном  (098) 
550-54-78 протягом 14 днів з дати опубліку-
вання.

Проєкт інвестиційної програми розміщени 
на сайті підприємства https://energiya.kiev.
ua/ (у розділі – новини) та на сайті Обухівської 
міської ради https://obcity.gov.ua/  (у розділі – 
оголошення).

І нвестиційна програма КПОМР «Обухів-
теплотранбуд»» розроблена відповід-
но до наказу Міністерства розвитку 

громад та територій України від 19.08.2020 
№191  зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 20.10.2020 за № 1024/35307  
«Про затвердження порядків розроблення, 
погодження та затвердження інвестиційних 
програм суб’єктів господарювання у сферах 
теплопостачання, централізованого водопо-
стачання та водовідведення, ліцензування 
діяльності яких здійснюють Рада міністрів Ав-
тономної республіки Крим, обласні, Київсь-

ка та Севастопольська міські державні ад-
міністрації».

Для отримання інформації та надання за-
уважень і пропозицій щодо проекту інвести-
ційної програми у сфері теплопостачання на 
2021-2022 р.р. необхідно звернутись у прий-
мальню КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» за 
адресою: м. Обухів вул.Миру,13А або за теле-
фоном (067) 506-11-30 протягом 14 днів – до 
14.07.2021.

Проект інвестиційної програми розмі-
щений на сайті Обухівської міської ради  
https://obcity.gov.ua/ (у розділі – оголошення).

19 травня поточного року Урядом прийнято поста-
нову за № 505 «Деякі питання призначення житлових 
субсидій», якою передбачено перепризначення жит-
лових субсидій  на наступний період в автоматичному 
режимі домогосподарствам, що отримували субсидію 
в опалювальному сезоні 2020-2021 років, окрім домо-
господарств, яким житлова субсидія:

• надавалася у грошовій безготівковій формі;
• була призначена за фактичним місцем проживан-

ня осіб (орендарі житлових приміщень, внутрішньо пе-
реміщені особи);

• була призначена без урахування окремих осіб з 
числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не 
проживають за місцем реєстрації.

Таким домогосподарствам для продовження випла-
ти житлової субсидії необхідно подати відповідні заяву 
та декларацію за новим зверненням.

Слід зазначити, що даною постановою внесено змі-
ни щодо врахування майнового стану при визначенні 
права на призначення житлової субсидії, а саме:

• за наявності у члена домогосподарства або члена 
сім’ї зі складу домогосподарства більше ніж одного 
житлового помешкання не враховується  житло, яке 
належить на правах спільної сумісної або часткової 
власності, розташоване в сільській місцевості;

• не враховується наявність депозитних вкладів у 
розмірі до 100 гривень.

 Умови, за яких не призначається субсидія
 Положенням про порядок призначення житло-

вих субсидій, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами, 
внесеними згідно з постановами КМ), визначені умо-
ви, за яких не призначається житлова субсидія, а саме:

• загальна площа житлового приміщення переви-
щує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному 
будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків. 
Виняток становлять: житлові приміщення дитячих бу-
динків сімейного типу, прийомні сім’ї, багатодітні сім’ї, 
сім’ї, в яких на початок місяця, з якого призначається 
субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуван-

ням тих, над якими встановлено опіку чи піклування; 
житлові приміщення, якими забезпечено за рахунок 
державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю 
з ураженням опорно-рухового апарату, які пересува-
ються на візках.

• будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї 
особи зі складу домогосподарства має у власності:

- транспортний засіб, що підлягає державній 
реєстрації, з року випуску якого минуло менше п’яти 
років (крім мопеда і причепа);

- більше ніж один транспортний засіб, що підлягає 
державній реєстрації, з року випуску якого минуло 
менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, 
одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах 
через управління соціального захисту населення або 
придбані батьками-вихователями дитячих будинків 
сімейного типу.

 • у складі домогосподарства або члена сім’ї особи із 
складу домогосподарства є особи, які досягли 18-річ-
ного віку станом на початок періоду, за який врахову-
ються доходи для призначення житлової субсидії, і в 
цьому періоді:

- у них взагалі відсутні доходи та сплата єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування;

- нарахований середньомісячний сукупний дохід 
менший ніж розмір мінімальної заробітної плати;

- такі особи перебували за кордоном сукупно більше 
60 днів. До 60-денного періоду перебування за кордо-
ном не включаються дні службового відрядження, ліку-
вання, навчання або догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку за кордоном, що підтверджується 
відповідними документами.

Виняток становлять особи, які протягом такого 
періоду не менше місяця:

- навчалися за денною формою навчання або за-
реєстровані у службі зайнятості як безробітні;

- отримували хоча б один із таких видів доходу як 
пенсію, стипендію, допомогу при народженні (уси-

новленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю та 
дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами 
з інвалідністю І і ІІ групи внаслідок психічного розла-
ду, допомогу особам, які не мають права на пенсію та 
особам з інвалідністю, тимчасову державну допомогу  
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомо-
гу по безробіттю;

- надавали соціальні послуги, перебували в місцях 
позбавлення волі, перебували у складних життєвих 
обставинах, викликаних інвалідністю, тривалою хво-
робою, алко/наркозалежністю, що підтверджується 
висновком ЛКК;

- мали суму середньомісячної нарахованої заробіт-
ної плати менше від розміру мінімальної заробітної 
плати не більш як на 20 відсотків, і водночас  єдиний 
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування сплачено в повному розмірі;

- сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування 
у розмірі не меншому ніж мінімальний, протягом двох 
місяців поспіль перед місяцем звернення.

• будь-хто зі складу домогосподарства або член 
сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 
місяців перед зверненням за призначенням житлової 
субсидії здійснив на суму, яка на дату проведення опе-
рації перевищує 50 тис. гривень:

- купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), ін-
шого нерухомого майна, транспортного засобу, цінних 
паперів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, 
інших товарів довгострокового вжитку або оплатив 
(одноразово) будь-які роботи або послуги (крім ме-
дичних та освітніх);

- платіж, що випливає з правочинів, за якими перед-
бачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/
або транспортні засоби (крім об’єктів спадщини та да-
рування);

- внески до статутного капіталу товариства, під-
приємства, організацій;

- благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати 

коштів);
- надання поворотної/безповоротної фінансової до-

помоги, позики.
• якщо управлінням соціального захисту населен-

ня отримано інформацію про наявність простроченої 
понад три місяці (на дату надання такої інформації) 
заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, 
загальною сумою понад 20 неоподаткованих мінімумів 
громадян (340 грн);

• якщо громадянин не повернув надміру перера-
ховану суму житлової субсидії за попередні періоди її 
одержання на вимогу управління соціального захисту 
населення;

• у  складі домогосподарства або у складі сім’ї чле-
на домогосподарства є особи, які за даними Єдиного 
реєстру боржників мають заборгованість за виконав-
чими провадженнями про стягнення аліментів понад 
три місяці;

• будь-хто зі складу домогосподарства або член 
сім’ї особи зі складу домогосподарства має у влас-
ності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, 
будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово 
окупованих територіях, населених пунктах, що розта-
шовані на лінії зіткнення або житла, непридатного для 
проживання;

• будь-хто зі складу домогосподарства або член 
сім’ї особи зі складу домогосподарства має на депо-
зитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, 
що перевищує 25-кратний розмір прожиткового міні-
муму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 
року, в якому призначається житлова субсидія (56 750 
грн);

• будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї 
особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців 

перед зверненням за призначенням житлової субсидії 

здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готів-

кової іноземної валюти, а також банківських металів на 

загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГІЯ» 
РОЗРОБЛЕНО ПРОЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ У СФЕРІ 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА 2021-2022 рр.

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ОБУХІВСЬКОЇ  
МІСЬКОЇ РАДИ «ОБУХІВТЕПЛОТРАНСБУД» РОЗРОБЛЕНО 

ПРОЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ У СФЕРІ  
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА 2021-2022 рр.

ВИПЛАТУ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ З 01.05.2021 РОКУ ПРОДОВЖЕНО В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

В ідповідно до розпорядження Обухівського 
міського голови від 15.06.2021 року № 302, 
виконавчий комітет Обухівської міської ради 

Київської області оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади начальника юридичного відділу вико-
навчого комітету Обухівської міської ради Київської 
області. 

Вимоги до кандидата на посаду:
- вища  освіта  відповідного професійного спряму-

вання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
магістра;

- вільне володіння державною мовою;

- стаж роботи за  фахом на службі в органах місцево-
го самоврядування або державній службі на посадах не 
менше трьох років  або стаж роботи за фахом в інших 
сферах управління не менше п’яти років;

- знання  законодавства України (Конституція Украї-
ни, закони 

- України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про службу в  органах  місцевого самоврядування», 
«Про запобігання корупції», інші закони України з пи-
тань організації та діяльності органів місцевого са-
моврядування»);

- володіння основними навичками роботи на комп’ю-

тері з відповідними програмними засобами.
Для участі у конкурсі особа подає особисто або над-

силає поштою такі документи:
1) письмову заяву про участь у конкурсі;
2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з від-

повідними додатками;
3) дві фотокартки розміром 4х6 см;
4) копію документа, який посвідчує особу;
5) копію військового квитка (для військовозобов`я-

заних);
6) довідку про допуск до державної таємниці (у разі 

наявності);

7) копію (копії) документа (документів) про освіту, 
науковий ступінь, вчене звання; 

8) особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють декларацію особи, уповноваженої на виконання 
функції держави або місцевого самоврядування, у по-
рядку визначеному Законом України «Про запобігання 
корупції».

За довідками звертатися: м. Обухів, вул. Київська, 
10; відділ організаційно-кадрової роботи виконавчо-
го комітету Обухівської міської ради Київської об-
ласті; телефон: 5-02-65. 

Л.М. Акусок, начальник відділу  
організаційно-кадрової роботи                                                      

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н а виконання рішення одинадцятої сесії 
восьмого скликання Обухівської міської 
ради від 24.06.2021 року №  326-11-VІІІ «Про 

оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 
директора Комунального некомерційного підприєм-
ства Обухівської міської ради «Обухівська багатопро-
фільна лікарня інтенсивного лікування», затвердження 
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакант-
ної посади директора Комунального некомерційного 
підприємства Обухівської міської ради «Обухівська 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» та 
персонального складу конкурсної комісії», Обухівсь-
ка міська рада Київської області оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади директора Комунального 
некомерційного підприємства Обухівської міської ради 
«Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного 
лікування».

1. Кваліфікаційні вимоги затверджені наказом 
Міністерства охорони здоров’я «Про внесення змін 
до Довідника кваліфікаційних характеристик про-
фесій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»» від 
31.10.2018 № 1977, а саме:

 - вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціаль-
ності галузі знань «Управління та адміністрування» або 

«Публічне управління та адміністрування» або «Право» 
або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні 
науки» або «Охорона здоров’я» за спеціалізацією «Ор-
ганізація і управління охороною здоров’я»;

- стаж роботи на керівних посадах – п’ять років;
 - вільне володіння державною мовою;
- знання   законодавства  України (Конституцію 

України, закони, постанови, укази, розпорядження, 
рішення та інші нормативно-правові акти органів дер-
жавної влади і місцевого самоврядування, які регулю-
ють порядок діяльності закладу охорони здоров’я)    

2. Для участі у конкурсі особа подає особисто або 
надсилає поштою такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначен-

ням основних мотивів для зайняття посади;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, 

науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну ка-
тегорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують 
відповідність претендента кваліфікаційним вимогам 
до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію 
трудової книжки або інших документів, що підтверджу-

ють досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 

сторінок друкованого тексту в паперовій та електрон-
ній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо переб-

ування особи на обліку у психоневрологічному та нар-
кологічному закладі охорони здоров’я за формами, 
затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом 
України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, 
підписане претендентом на посаду;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту ін-
тересів;

12) підтвердження подання декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до 
абзацу першого частини третьої статті 45 Закону Украї-
ни “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, пода-
ються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, 
може подавати додаткові документи стосовно досвіду 

роботи, професійної компетентності і репутації (харак-
теристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

3. Конкурсна пропозиція може містити проект плану 
розвитку закладу на середньострокову перспективу 
(три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;
заходи з виконання завдань закладу і результати 

аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення 
економічних та фінансових показників закладу, підви-
щення ефективності його діяльності, запобігання ко-
рупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку 
закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки 
поліпшення основних показників діяльності закладу.

4. Документи для участі у конкурсі приймаються у 
строк не більше 30 календарних днів з дати оприлюд-
нення оголошення на офіційному веб-сайті Обухівської 
міської ради Київської області саме до 23 липня 2021 
року.

За довідками звертатися: м. Обухів, вул. Київська, 
10; відділ організаційно – кадрової роботи виконавчо-
го комітету Обухівської міської ради Київської області; 
телефон: 5-02-65. 

Начальник відділу організаційно –
 кадрової роботи Л.М. Акусок

С таном на 1 червня 2021 року АТ «Ощадбанк» 
були сформовані залишки коштів всім грома-
дянам, які користувалися житловою субси-

дією або пільгою та споживали комунальні послуги на 
суму меншу за розмір субсидії чи пільги.

Відповідно до п.9 Порядку надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання твердого па-

лива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 17 квіт-
ня 2019 року № 373, передбачено, що за підсумками 
опалювального сезону суми невикористаних коштів 
перераховуються з рахунка для виплати пільг чи субси-
дій на рахунки пільговиків чи субсидіантів в АТ «Ощад-
банк».

У разі відсутності відкритого рахунка в АТ «Ощад-
банк» рахунок відкривається за Заявою пільговика або 
субсидіанта до будь-якого відділення АТ «Ощадбанк».

Відкриття рахунка здійснюється в порядку, визначе-
ному АТ «Ощадбанк». Залишки коштів, за якими не було 
звернень щодо їх виплати, 20 грудня 2021 року будуть 
повернені АТ «Ощадбанк» протягом двох робочих днів 
на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ

Інформація про сформовану суму залишку ко-
штів (при його наявності) буде надіслана пільгови-
ку або субсидіанту АТ «Ощадбанк» в SMS-повідом-
ленні. Для уточнення суми залишку коштів також 
можна звертатися до контакт-центру Ощадбанку 
за телефоном 0800-210-800 або до особистого ка-
бінету, створеного на офіційному сайті АТ «Ощад-
банк».
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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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СЕЛАМИ НАШОЇ ГРОМАДИ. БУДЬМО ЗНАЙОМІ:  
ПЕРЕГОНІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

В ільна боротьба – це не лише фізична підготов-
ка, а й спосіб життя, характер, сила духу. Юні 
борці нашої громади загартовують ці якості 

щодня у тренажерному залі, і щораз – на бійцівському 
килимі, змагаючись із суперниками. 

Відкрита першість міста з вільної боротьби відбулась 
у середині червня на базі спортивного комплексу ПрАТ 
«ККПК». На змагання завітали спортсмени із нашого 
міста, сусідньої Українки, Кагарлика, Ржищева, Бо-
гуслава та Козина. Перед початком гарячих поєдинків 
з напутнім словом до присутніх звернувся заступник 
міського голови Максим Савенко і побажав спортсме-
нам вдалих виступів. Загалом близько 100 учасників, 
розподілених на 17 вагових категорій і 5 вікових груп 
змагались за головний трофей і право називатися 
кращими у цій першості. Цікаві та безкомпромісні поє-
динки по завершенню визначили кращих із кращих – 
чимало золотих, срібних, бронзових нагород знайшли 
своїх власників, а самі спортсмени отримали стимул 

ще більше працювати і досягати своєї мети. Вітаємо 
всіх учасників змагань і бажаємо ніколи не здаватися 
на шляху до своєї спортивної слави. 

Аліна Савченко

ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ПЕРШІСТЬ МІСТА 
З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

НАТЯЖНI СТЕЛI
Замір безкоштовний.
Монтаж один день.

068 155 8 122
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Т рійцю цього року православні християни та 
греко-католики відзначали 20-го червня. 
У народі ми це свято називаємо «зеленою 

неділею» і за традицією наших бабусь-дідусів, напе-
редодні прикрашаємо свої оселі зеленими гілочками 
верби, берези або травами. Адже вважається, що саме 
це свято символізує розквіт і початок нового життя, а 
символи зелених свят зможуть захистити оселю від 
усього лихого. 

Число 3 у християнстві має дуже велике значення. 
Власне свято Трійці стверджує й оспівує триєдиність 
Всевишнього Бога: Бога Отця - Творця Неба і Землі, 
Бога Сина і Святого Духа. Трійця входить до числа най-
більш значущих і великих церковних свят. Як і зазвичай, 
цього дня  в церквах нашої громади лунали святкові 
літургії. А у переддень великого свята, у поминальну 
батьківську суботу, всі йшли на місця спочинку помер-
лих, аби відвідати своїх рідних і близьких. 

Раніше на зелені свята влаштовувалися справжні 
народні гуляння – з піснями, хороводами, танцями і 
пригощаннями. Варто зазначити, що традиція відпочи-
вати та розважатися на Трійцю не втратила своєї акту-
альності, тим більше, що святкова неділя подарувала 

нам додатковий вихідний. Як і майже усі церковні свя-
та, Трійця має свої вірування і традиції. І, мабуть, неда-
ремно у цей день ми мали змогу спостерігати на небі 
веселку, адже за народними прикметами це означає 
багатство і здоров’я на весь наступний рік! Зі святом, 
громадо! 

Аліна Савченко

ГРОМАДА ВІДЗНАЧИЛА ЗЕЛЕНІ СВЯТА 

З устрічай, навчай – і знову час розлуки, коли у 
світ зі школи ми ідем. Слова із пісні «Шкільний 
вальс» нагадують нам про яскраві, незабутні 

моменти навчання у стінах рідного класу. Про перші та 
останні дзвоники, про усмішку і грізний погляд першої 
вчительки, в який ми вдивлялися із захопленням, очіку-
ванням пізнати щось цікаве та нове. Про погляд рідних 
батьків, сповнений сліз, коли ти, ніби за одну мить, змі-
нивши білі бантики на випускну стрічку, а шкільну фор-
му на довге, яскраве плаття, вже дорослий кружляєш в 
останньому шкільному таночку. 

Щороку школи нашої громади зустрічають малень-
ких лелеченят і по сходах зростання ведуть їх у доросле 

життя. І щороку вони проводжають їх зі свого гніздеч-
ка. Цьогоріч випускні в школах Обухова відбулись в 
кінці червня. Для юнаків та дівчат – молодих, амбітних, 
сповнених бажання і сили підкорювати нові стежки 
відкривається безліч можливостей. Випускники – май-
бутнє нашої країни: медики, вчителі, поліцейські, ін-
женери, адміністратори, військові… Віримо, що вони 
вступлять на новий шлях достойно. Бажаємо усім ви-
пускникам нашої громади наполегливості, стежок без 
каміння, мудрості робити правильний вибір і, звичай-
но, пам’ятати рідну школу. «В шкільне подвір’я весни 
повертають, лиш юність не повернеться назад». А це, 
безсумнівно, найкращі роки!  

Т ретя неділя червня в Україні традиційно при-
свячена тим людям, хто виконує найважливі-
шу місію у світі – рятує життя і допомагає нам 

бути здоровими. Їх називають «солдатами» у білих 
халатах, адже на війні з хворобами, пандеміями, епі-
деміями у всі часи попереду були медичні працівники. 

18 червня в Обухівському міському Центрі культури 
та дозвілля пройшли урочисті заходи на честь Дня ме-
дичного працівника. Усіх причетних до галузі охорони 
здоров’я вітали зі святом творчі колективи, представ-
ники міської влади та просто вдячні, небайдужі грома-
дяни. Голова громади Олександр Левченко першим 
звернувся до присутніх і висловив працівникам меди-
цини своє шанування та вдячність за відповідальну, 
благородну справу. «Від душі, особисто від себе, депу-
татського корпусу, виконавчого комітету хочу побажати 
вам великих успіхів і подякувати за ті добрі справи, які 
ви зробили в цей важкий період. Дай Боже вам вели-
кого здоров’я, щастя та достатку вашим родинам!», – 
промовив голова громади. 

Кращих працівників медичної галузі у ході урочисто-
стей Олександр Левченко нагородив Подяками місько-
го голови. Розважали винуватців свята не тільки творчі 
колективи нашого міста, а й народні артисти. Чолові-
чий вокальний квартет «Гетьман» подарував глядачам 
чудові українські пісні.  Долучаємось до привітань на 
адресу медичних працівників і бажаємо кожному з них 
завжди мати при собі антисептики від усіх життєвих не-
гараздів! Дякуємо за вашу нелегку працю! 

Аліна Савченко

С ела, як і люди, теж мають свою біографію, 
свій життєвий шлях, свої досягнення і пере-
ломні періоди. У кожного цей шлях – від на-

родження до сьогодення – неповторний. На теренах 
Обухівської громади розташоване ще одне мальовни-
че село – Перегонівка. І, хоч за географічними даними 
воно невеличке, але для його жителів – це рідна, ма-
ленька Батьківщина. 

Історична довідка села Перегонівка розповідає, 
що назва його походить від першопоселенців, що 
були перегнані з інших місцевостей. Згадки про це 
зустрічаються у 1580-х роках. Історичні джерела під-
тверджують і відомості про розташування неподалік 
Перегонівки на річці Узинь козацького табору Богдана 
Хмельницького. Також наявні згадки про перебування 
тут у 1768-му році гайдамацького ватажка, запорожця 
Якова Швачки. На його честь у 2010-му році на сіль-
ському будинку культури було відкрито меморіальну 
дошку.

Нині у селі Перегонівка проживає понад 400 осіб, з 
них 305 – офіційно зареєстровані. У селі немає школи 
та дитячого садочка, втім, це не є проблемою, адже 
щодня дітлахів відвозить до найближчих закладів, що 
у сусідній Семенівці, шкільний автобус. У 2000-му році 
в Перегонівці була утворена та зареєстрована релі-
гійна громада Української Православної Церкви. А в  
році була заснована українська православна церква 
Київського патріархату, яка проходить перереєстра-

цію православної церкви України. А вже на сьогодні 
тут проводять служби у двох православних церквах. 
Приїздять до Прегонівки не лише діти й онуки жителів 
села, а й історики та краєзнавці, адже тут з 2010-го 
року функціонує краєзнавчий музей. Хоча приміщен-
ня культурного осередку невеличке, але має цінні 
експонати, завдяки яким науковці відтворюють істо-
ричні події та знаходять цікаві факти про Обухівський 
край. Окрім цього, село живе активно та знає, як і чим 
розважити гостей своїх свят – при будинку культури 
діють 2 самодіяльні колективи та театральний гурток.

Звичайно, як і у багатьох селах, тут є над чим пра-
цювати: насамперед, жителі сподіваються на те, що 
відновить свою діяльність фельдшерський пункт. 
Староста села Надія Черевко розповіла нам, що 
саме приміщення ФАПу повністю готове  до прийому 
відвідувачів, а от знайти кваліфікованого фельдше-
ра – проблематично. «У нас дуже гарний ФАП – но-
вий, є санітарна кімната, обладнання. Утеплений. Не 
вистачає лише лікаря. Сподіваємось, що ми знайдемо 
кваліфікованого працівника, адже здоров’я – першо-
чергово», – говорить пані Надія. 

Нещодавно жителі Перегонівки відсвяткували День 
народження села. 27-го червня йому виповнився 441 
рік. Правду говорять – справжньою окрасою села є 
його люди – працьовиті, щирі, гостинні. Тож, користу-
ючись нагодою, бажаємо усім перегонівцям достат-
ку в домівках, родинного тепла, взаєморозуміння в 
громаді та найголовніше того, чого ми всі найбільше 
прагнемо, – здоров’я!

І ШКІЛЬНИЙ ВАЛЬС ДЛЯ НАС ЛУНАЄ ЗНОВУ…

ГРОМАДА ДЯКУЄ. В ОБУХОВІ ВІДБУЛИСЬ УРОЧИСТОСТІ 
З НАГОДИ ДНЯ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

К ого найбільше боялися гітлерівські загарб-
ники на окупованій території України? Парти-
занів і підпільників. Обухівщина для нацистів 

не була винятком. Як тільки 24 серпня 1941 року остан-
ні села на правому березі Дніпра були зайняті ворогом, 
відразу розгорнулась боротьба народних месників із 
непроханими гостями під нацистською свастикою. 

Винищувальні загони не давали вільно дихати фаши-
стам ще під час оборони Києва. Обухівщина стала для 
дивізій 6-ї армії вермахту явно «негостинною». Шляхи 
й лісосмуги таїли для нацистів смертельну небезпе-
ку. Висновок окупанти зробили швидко: партизани та 
підпільники спокою не даватимуть. Ось чому ворогом 
було розгорнуто війну в тилу з однією метою: ліквідація 
партизанської загрози окупаційній владі. 

Ворог не гребував найбруднішими методами. Були 
задіяні провокатори всіх мастей, поліцаї та військова 
розвідка. В Обухові та Козині діяли партизанські загони 
разом із підпільниками. Було налагоджено тісний зв’я-
зок підпілля Обухівщини з центром у Києві. Із Козина 
в Київ підпільники доставляли бланки для документів 
своїм бойовим товаришам. Робили все для зриву від-
правлень молодих громадян України на примусові ро-
боти до держав гітлерівської коаліції. 

Відтак, за умов смертельної небезпеки сили супро-
тиву загарбникам діяли успішно. 29 місяців окупації 
земля Обухівщини горіла під кованими чобітьми на-
цистів. Та окупантам таки вдалося провести до пар-
тизанських лав свого агента. Під виглядом військово-
полоненого той втерся в довіру партизанів. Арешти, 
катування, розстріли…

Після визволення району чимало жінок загиблих 
патріотів звертались до Обухівського народного суду 
з цивільними позовами. Потрібно було довести в суді, 
що їх родич був страчений ворогом. 

На німецьких касових бланках і нотних аркушах напи-
сані ці рядки з розмитими від гірких жіночих сліз слова-
ми. Жінки в скупих рядках виливали душу, посилаючись 
на покази свідків. Проте, не всі вони знаходили свідків.

Ось лише 25 позовів. Було відомо: Панченко Устим 
Федорович (с. Копачів) – розстріляний 1 червня 1943 
року, Рябенко Василь Гаврилович (с. Щербанівка) – 
розстріл стався 7 листопада 1943 р., Яценко Галина 
Федорівна (с. Гусачівка) – офіціантка, схоплена поліца-
ями 17 грудня 1942 р. о 12-й годині в їдальні, передана 

гестапо, етапована до Василькова, Гнатьєв Віктор Гна-
тович (с. Германівська Слобідка) – 9 червня 1942 р. схо-
плений і відвезений до Василькова, там же розстріля-
ний, Серебро Анатолій Наумович (с. Обухів) – страчено 
1 липня 1943 р., Качаєнко Григорій та його батько Ка-
чаєнко Степан (с. Германівська Слобідка) – схоплені 
29 травня 1942 р., відвезені до Василькова, Процен-
ко Максим Петрович (с. Германівка) – розстріляний 1 
липня 1943 р., Терещенко Іван Іванович (с. Матяшівка) 
– схоплений 27 червня 1943 р., розстріляний через 4 
дні…

Усього протягом липня 1941 р. – січня 1944 р. в 
Обухівському районі нацистами було страчено 274 па-
тріоти. Своїм героїзмом вони наближали світлий день 
розгрому фашизму.

Олександр Рева

ПАТРІОТИ НАВОДИЛИ НА ВОРОГА ЖАХ
(ПАМ’ЯТЬ: 22 ЧЕРВНЯ – 80-ТІ РОКОВИНИ З ДНЯ НАПАДУ НАЦИСТІВ НА НАШУ КРАЇНУ)

На фото автора: 2010 рік, учасник Брест-
ської оборони (червень 1941 р.), уродженець 
с. Перегонівка Микола Григорович Бема під 
час мітингу пам’яті на горі музею «Янівська 
висота» (с. Германівка).

П роєкт порядку денного червневої, 11-ї сесії 
Обухівської міської ради містив 38 нагаль-
них питань, включаючи пункт «Різне». Від-

так, депутати слухали звіти постійних комісій із питань 
фінансів і бюджету, встановлювали розмір єдиного по-
датку на території громади, вносили зміни до проєктів 
рішень попередніх засідань. Внесені зміни до кошто-
рисів комплексної програми культурно-мистецьких 
заходів; розвитку та фінансової підтримки закладів 
охорони здоров’я; комплексної міської програми 
«Турбота»; програми енергозбереження та енергое-
фективності; утримання та розвитку вулиць і доріг на 

території громади та ін. У ході сесії було затверджене 
рішення щодо присвоєння почесного звання України 
«Мати-Героїня» жительці міста Обухів Ірині Глущенко, 
яка народила та виховує вісьмох дітей. Також депутати 
розглянули електронні петиції щодо порятунку ялинки, 
яка росте на площі біля Обухівського центру культури і 
дозвілля, а також щодо створення ландшафтного парку 
в селі Таценки Обухівської міської територіальної гро-
мади. Наприкінці засідання депутати розглянули низку 
земельних питань та прийняли заяву про дострокове 
припинення повноважень депутата Обухівської міської 
ради Родієвського Б.С.

ЗВІТУВАЛИ, РОЗГЛЯДАЛИ, ЗАТВЕРДЖУВАЛИ:
ВІДБУЛАСЬ ЧЕРГОВА СЕСІЯ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЩЩ иро вітаю вас із професійним святом!иро вітаю вас із професійним святом!
Для кожної людини в усі часи біль-Для кожної людини в усі часи біль-

ше за скарби та усілякі надбання ціну-ше за скарби та усілякі надбання ціну-
валося здоров’я. А тому професія лікаря завжди валося здоров’я. А тому професія лікаря завжди 
була однією з найнеобхідніших і найшановані-була однією з найнеобхідніших і найшановані-
ших. Ви – запорука нашого здоров’я: фізичного ших. Ви – запорука нашого здоров’я: фізичного 
та морального. Низький уклін вам за це.та морального. Низький уклін вам за це.

Ваша відданість справі, професійний досвід, Ваша відданість справі, професійний досвід, 
глибокі знання завжди поєднуватимуться зі щи-глибокі знання завжди поєднуватимуться зі щи-
рим співчуттям до людей, милосердям і висо-рим співчуттям до людей, милосердям і висо-
кою відповідальністю за здоров’я нації.кою відповідальністю за здоров’я нації.

Великої вам пошани за самовіддану працю та Великої вам пошани за самовіддану працю та 
тяжку роботу, міцного здоров’я, матеріальних тяжку роботу, міцного здоров’я, матеріальних 
статків, взаєморозуміння в трудових колекти-статків, взаєморозуміння в трудових колекти-
вах, поваги від вдячних пацієнтів, родинного вах, поваги від вдячних пацієнтів, родинного 
щастя та благополуччя.щастя та благополуччя.

Зі святом!Зі святом!
Обухівський міський голова Обухівський міський голова 

Олександр Левченко Олександр Левченко 

ШАНОВНІ 
МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ!


