
ОБУХIВСЪКА МIСЪКА РАДА
киiвськоi овлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

вiд &€ листопад а 202l року

розпоршжЕння ль Гfd
м. Обухiв

Про надання матерiальноi допомоги
особам з iнвалiднiстю учасникам
АТО до Мiжнародного дня людей з

iнвалiднiстю

Вiдповiдно до пункry 20 части:ни 4 cTaTTi 42 Закону УкраТни <tlpo

мiсцеве самоврядуваЕнrI в YKpaTHi>>, на виконання пункту 1 Кошторису

комплексноi програми ктурботa> Обухiвськоi Micbkoi територiальнот

громади Ha2021-2025 роки, :нa2O2I piK, затвердженоi рiшенням III cecii YIII

.*п"*uп"я Обухiвськоi MicbKoT Ради КиiЪськоi обпастi вiд24.|2.2020 Ns 70-3-
yIII, з метою н€шежнот пiдтримки та соцiального захисry осiб з iнвалiднiстю

учасникiв Антитерористичноi операцii.
t. Управлiнню соцiальною захисту населення Виконавчого KoMiTery

обухiвськоi; Micbkoi ради профiнансувати матерiальну допомоIу для tlсiб з

iнвалiднiстю учасникiв Ашитерористичноi операцii, вiдповiдно до

кошторисних призначень пункту 1 Комплексноi програми кТурбота>

Обухiвськоi MicbKoi територiальноТ громади на 2021,2025 роки, на 2021 piK,

затвердженоi рiшенням III сесii VIII скликання ОбухiвськоТ MicbKoT ради
КиiЪськоi областi вiд 24.12.2020 Ns 70-3-VIII (у редакцii вiд 28.10.2021 Ns

424-|6-VIП), згiдно з додатком 1.

2. Надати матерiальну допомогу особам з iнвалiднiстЮ учасникаМ
ДнтитерористичноТ операцii до Мiжнародного дня людей з iнвалiднiстю,

вiдповiдно до списку, згiдно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на

заступника 11ai""*o.o голови з питань дiяльностi виконавчих органiв

Сбухiвськоi MicbKoi рали Максима САВЕНКА.

Обухiвський мiський голова

I-{иганок IJ. А

Олександр ЛЕВЧЕНКО



Щодаток 1 до розпорядження
Обухiвською мiського
голови вiдlУ:
листопада2021 року Nп Ц-

кошторис

фiнансування матерiа_гrьнот допомоги для ociý з iнвалiднiстю учасникам
АнтитерористичноТ операцii до Мiжнародною дня людей з iнвалiднiстю

- для осiб з iнвалiднiстю rIасникам Ато, 55 осiб х 2000 грн - 110 000 грн

ВСъОГо: 110 000 грн.

Начальник Управлiння HiHa tИtАНОК



.Щодаток 2 до розпорядження
Обухiвського мiського

голови вiд}d листопада 2021

року NчjЭ-{

Список осiб з iнвалiднiстю учасникам ЛО

{! п.l,Б.
Група

iнвалiдностi Мреса Бчд. кв. lHH Установ; PaxvHoK

\нтонов юрlй lвАнович ll rр. iHB. довiчно
и. обухlв вул.
{АштАновА Lз i8 l25461зз98 .0026 ,38 JА8з322669000002620051169618:

\рсЕнЕнко вlтАлlй
ЙИКОЛАЙОВИЧ l гр, iH8, Довiчно

и. оБухlв вул,
)сипЕнкА 3 |.7zз702977 .0026 ,38 JА45з22669000002620850528з5з(

,ЕспАлько сЕргlй
)лЕксlйович l rо. iHB. довiчно

].крАснА слоБlдкА
]ул. руди |.2з6416з79 .0026 ,з8 JA79322669000002620750170006!

;ОНДАРЕНКО ВЛМИСЛАВ
}lкторович

ll гр. iHB. по
)],.0],.22

и. оБухlв вул.
(АштАновА t5 ;9 l384805776 ;0046 ;0046 JA94305299000002620867705386:

ЛАДКОВ ВЯЧЕСЛАВ
\нАтолlйович

ll гр. iHB. по
,L.02,24

й. оБухlв м_р
:основий l0.янt l66840439]. t0026 ;з8 JА5Oз22669000002620650557208!

/lинАрськии вмим
горович

l| гр. iHB. по
)1.08.22

:. крАснА слоБlдкА
}ул. гАгАрlнА ,0 |402915456 t0026 38 JА96з2266900000262015022 17 17 1

,ОВОРУН 
ВАСИЛЬ

ЙИКОЛАЙОВИЧ ll rр. iHB. доsiчно . обухlв вул.3АрlчнА 24472.Lз92 10026 ;з8 JA61322669000002620200169369,
ончАрЕнко григорlй
ЙИКОЛАЙОВИЧ rр. iHB. довiчно

й. оБухIв вул.
(олгоспнА l6402045],4 ;0046 ;0046 JА92з05299000002620568209761

уБА сЕргlй Андрlйович ll rр. iHB. довiчно
й. оБухlв вул,
iБлчнFвий з l62190з434 L0026 з8 JA65322669000002620450562669;

L0

УК ОЛЕКСАНДР
/]иколАйович гр. lHB. довlчно . оБухlв вул. миру ,0 :88560з012 ,0046 ;0046 JА8зз0529900000262006953202 1

1

;ОЙКО МИКОЛА
JИКОЛАЙОВИЧ

гр.iнв. По
0,08.22

й. оБухlв
}ул.чумАцький шлях -4 56620з417 L0026 38 JA19322669000002620900210956]

lz
lудник олЕксАндр
ЛИКОЛАЙОВИЧ гр. iHB. довiчно

й. оБухlв вул
1ЕрмонтовА 3 l90з8245з2 L0026 38 JА14322669000002620450з18],27(

Lз

КЕВАГА ОЛЕКСlЙ
tнАтолlйович rр. iHB. довiчно

й. оБухlв вул.
}.чАплlнського 7 i47з610616 L0026 38 JА4з322669000002620450з45322

[4

lолотАрьов олЕксАндр
ЛИКОЛАЙОВИЧ ll rр, iHB. довiчно ,50 l854418113 L0026 ;з8 JА62322669000002620з50279370:

t5

ль€нко вlтАлlй
}олодимирович гр. iHB, довiчно

й. оБухlв вул.
(и[вськА .50 t5 l954309071 t0O2б з8 JА89з22669000002620000170082

tб

(АзА€в сЕргlй
)ЛЕКСАНДРОВИЧ ll rр. iHB. довiчно , оБухlв вул. миру 78 l6028].6298 l.0026 UUUUlbZU /UUz tU4l4:

7 lАймш лlлlя вАсилlвнА ll гр. iHB. довiчно
й. оБухlв вул,
(иТвськА .2з }1

,.424720501 t0026 iз8 JА3632266900000262060252575зЕ

t8

ИИМЕНКО ЯРОСЛАВ
вАнович l гр. iHB. довiчно

:. дЕрЕмЕзнА вул.
цЕнl нА 5 l55550з812 0026 )з8 JА77з22669000002620250045460]

t9

(ОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР
ИИХАЙЛОВИЧ l rо. iHB. довjчно и. оБухlв вул. миру 16 l91590609], t0026 ,з8 JА49з22669000002620352 170069(

l0

(овАлишин АнАтолlй
вАнович l гр. iHB. до8iчно

и. оБухlв вул
)ЕлЕний глй 1 l83500з697 t0026 ]з8 JАl9з2266900000262060009207зi

1 (овАль сЕргlй вАсильович rр. lHB. довlчно и. оБухlв вул.3АрlчнА 2 lб 4522L7275 tOOzб ,А34з226690000026201500685з9(

|.2

(ОНОНКО ОЛЕКСАНДР
)ЛЕКСАНДРОВИЧ I rр. iHB, довiчно

и/р оБухlвський
(лlоч l2 735902919 t0026 ;з8 JАl5з22669000002620].50444206:

lз
(онryрАк BlKToP
]тЕпАнович l rр. iHB, доsiчно

и. оБухlв м/р
] Блун Еви й 1 l684515599 0026 ;з8

|4

(рАсноryрський сЕргlй
]лАдислА8ович l rр. iHB, довiчно

и. оБухlв вул.
(иiвськА 115 t23 l590402018 0026 ;з8 JА8lз2266900000262015 1 170064(

(РУПА ОЛЕКСАНДР
)ЛЕКСАНДРОВИЧ l гр, iHB, довiчво

:. cEMEHlBKA вул
ИАКАРЕНКА 7 з20518650 0026 ,з8 JA34322669000002620750169670€

lб

(УХАРЕНКО МИКОЛА
ГЕРЕШКОВИЧ гD, iHB, довiчно

и. оБухlв вул,
iАштАновА 13 |.277о24470 0026 ,38 JA72322669000002620051],70055

|.7 (УЧМА ДМИТРО ВАСИЛЬОВИL l гD. iHB. дов
:.григорlвкА вул.
DрунзЕ -4 121408695 0026 ,38 JA61322669000002620200145972{

l8

(УЧМА ОЛЕКСАНДР
}Асильович l rр. iHB. довiчно

и. оБухlв вул.
(иjвськА t56 ,6 l80з ].010з 1 ,0026 ,з8 JA96322669000002620550200412(

l9 lисАк олЕг 8Асильович гр. iнs. довiчно
и. оБухlв вул.
(озАцький шлях 2 742].0з698 L0O2б ,38 JА4Oз2 266900000 2 6 20 150 207 394(

|0 ЙАГДИЧ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ tо. lH8, довlчно и. оБухlв вул. миру -4 44 l87861з577 ;0046 ,0046 JАlз305299000002620з690з0452{

i1

ЙИЕШЕНКО ОЛЕКСАНДР
0рlйович l гр. iHB. довiчно

и. оБухlв вул.
{AlllTAHoBA lб 159208598 10026 з8 .,А02322669000002620750015158!

\2

ииколАйчук BlKTOP
0рlйович ll гр. iHB. довiчно

:.григорlвкА вул.
1IcoBA пlсня l9661010з9 10026 )5б .,А45 3 2 266900000 2620о50242027

]3 йихАйлюк олЕксАндр rр. iH8. довiчно й. оБухlв вул. t0 l5з29].525 1 10026 ;з8 .,А29322669000002620551169659(



,lЕтрович ,1ЕршотрАвнЕвА

}4 йомов сЕргlЙ lвАнович гр, lHB. довlчно

й. оБухlв вул.
(иjвськА 56 )5 |_924702798 L0026 i38 JАl2з2266900000262085223з100,

}5

itтрЕбЕнко вАдим
lЕонlдович гр. iHB. довiчно

v. оБухlв вул.
{АштАновА l8 }1 l585609738 t0026 ;38 JА97з226690000026209502026955

lб
)вдl€нко миколА
]lтАлlЙович l rр. iHB. довiчно

:.григорlвкА вул.
)АдянськА }з l55550з799 0026 ;з8 JА26з22669000002620751056255

)сАдчук сЕргlй
)ЛЕКСАНДРОВИЧ Iр. lHB, довlчно и. оБухlв вул. миру .05 l97з215059 t0026 )з8 JA22322669000002620951 170066(

]8

lилипЕць мАксим
}lкторович rр. iHB. довiчно й. обухlв вул.ки[вськА t2з 5 101708214 10026 з8 JA48322669000002620450561506

}9

,lАзинlч вячЕслАв
}Асильович rр. iHs. доsiчно

й. оБухlв вул.
(иiвськА ;8 ,9 2990508259 t0026 з8 JА7з322669000002620528570035z

l0

,1ольянов 
олЕксАндр

rимоФlЙович гр. iHB. довiчно й. оБухlв вул. миру 3 l9 |814707476 L0026 38 JА25з2 266900000 26207 00 |7 1 4 48-,

1

,tрисяжниЙ 
пЕтро

]Асильович гр. iHB. довiчно
й. оБухlв пров.
(и'iвський |0 l0 l80081з810 ;0046 i0046 JA2 3 3052990000026209 69227 906:

l2 )ЕвА BlKToP вАсильович гр. iHB. довiчно
:.гЕрмАнlвкА вул.
lАмостянськА iб 740408617 t0026 з8 JА47322669000002620750з97675(

3

:АВЧЕНКО БОГДАН
ИИКОЛАЙОВИЧ rр. lHB. довlчно оБухlв вул. пlщАнА i8 39570з674 ;0046 ;0046 JА8lз05299000002620573952375:

l4 ]€ркlн вАсиль вАсильович rр. iH8. довiчно
и, оБухlв вул.
(АштАновА 14.фев l1 |667804656 ,0026 з8 JАз9322669000002620352030203з

l5
]тtпАнЕнко ФЕдlр
]Асильович гр. iHB. довiчно

:,гЕрмАнlвкА вул, з0-
)lччя пЕрЕмоги L4 74з3],4630 .0026 JA6732266900000262028267 о87 5i

lб

:имошЕнко свгЕнlй
:ЕргlЙович гр. iHB. довiчно и. оБухlв вул. миру 1 i7 141371з99з .0026 з8 JА08з2 266900000262о40027 зlLz:

7

DECAH ОЛЕКСАНДР
\нАтолlЙович гр. iHB. довiчно

:,григорlвкА вул.
UкlльнА L2 l658709719 10026 38 JA85322669000002620650216190s

,8

(ОМЕНКО ОЛЕКСАНДР
}Асильович rр. iHB. довiчно

й, оБухlв вул.
lЕрмонтовА l8 з0 |045421110 10026 iз8 ,А55з22669000002620851200041

l9

(омич володимир
lАлЕрlЙович ll rр, iнs, довiчно

],дЕрЕв,янА вул.
lри озЕрнА 5 ]492809496 L0026 2о JA20322669000002620800209338,

i0 ]lлик олЕксlЙ вlкторович rо. iHB. довiчно
и. оБухlв вул.
,lЕршотрАвнЕвА

зА lб 10616490 L0026 iз8 JA73322669000002620200145980Z

1

{ЕрtднlчЕнко lгор
\нАтолlЙович l rр. iHB. довiчно

и. оБухlв вул.8-
;ЕрЕзня 18 l50з7 1 1610 0026 ,З8 JA753226690000026206002 1 ].з80(

]олинЕць lBAH пЕтрович l гр. iHB. довiчно
и. оБухlв м/р
зудlвЕльник l0 lз 11711094 t0026 ;з8 .JА9Oз226690000026205502089з94

iз
lJпАк олЕг
]олодимирович ll гр. iHB. дов

:.мАтяшlвкА вул.
1ЗЕРЖИНСЬКОГО 3 l612904 ].з 1 ;0046 ;0046 .,А69 305299000002620о69247 7 684

i4 ЕрЕднlков олЕг сЕргlЙович ll гр, iHB, довiчно
и. оБухlв
]ул.кАштАновА 11 )з l896 107892 ;0046 ,0046 JА24з052990000026207 67 7 4996I

Начальник управJIiння HiHa Щиганок


