
 
                ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА               

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 10 листопада 2022 року      № 672- 34 - VІІІ 

 

Про перейменування вулиць, провулків та житлового масиву в 

населених пунктах Обухівської територіальної громади 

Обухівського району Київської області 

 

Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки», керуючись статтями 26, 59, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи: 

рекомендації Українського інституту національної пам’яті; підсумки 

громадського обговорення питання перейменування об’єктів на території 

Обухівської громади; протоколу комісії по перейменуванню вулиць, 

провулків та житлових масивів у населених пунктах Обухівської 

територіальної громади Обухівського району Київської області від 27.10.2022 

року; рекомендацій постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, 

благоустрою, будівництва та архітектури, 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати вулиці, провулки та житловий масив на території 

Обухівської громади згідно з додатком. 

2. Відділу житлово-комунального господарства та транспорту, з питань 

благоустрою Виконавчого комітету Обухівської міської ради надати 

пропозиції щодо внесення змін до бюджету і передбачити кошти на 

виготовлення табличок з новими назвами вулиць, провулків та 

житлового масиву на території Обухівської міської територіальної  

громади. 

3. Юридичному відділу Виконавчого комітету Обухівської міської ради в 

установленому порядку надіслати повідомлення про включення нових 

назв вулиць, провулків та житлового масиву населених пунктів 

Обухівської громади до державного реєстру Міністерства юстиції 

України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря 

Обухівської міської ради. 

 

Секретар Обухівської міської ради                                          Сергій КЛОЧКО 



 

Додаток  

до рішення Обухівської міської ради 

від 10.11.2022 № №672 - 34 - VІІІ 

 

 

Перелік вулиць, житлових масивів та провулків на території 

Обухівської громади, що перейменовуються 

 

м. Обухів: 

вул. 40-річчя Перемоги на вул. Панський Яр  

вул. 8-го Березня на вул. Чепеликів   

вул. 8-го Листопада на вул. Отамана Зеленого   

вул. 9-го Травня на вул. Городок 

вул. Буканова на вул. Нова  

вул. Гоголя на вул. Усівка 

вул. Дружби на вул. Сліпакова  

вул. Джамбула – на вул. Міжгірна 

вул. Жуковського на вул. Григорія Косинки  

вул. Зінченка на вул. Захисників України  

вул. С. Ковалевської на вул. Марії Нелеп   

вул. Лермонтова на вул. Академічна  

вул. Мічуріна на вул. Симиренка  

вул. Першотравнева на вул. Фонтанна 

вул. Робоча на вул. Гончарна  

вул. Стрілецька на вул. Князів Острозьких  

вул. Черняхівського на вул. Василя Лісового  

вул. Пушкіна на вул. Кип’яча 

провулок Партизанський на провулок Стусова Гора 

житловий масив С. Ковалевської на житловий масив Патріотичний  

 

с. Красна Слобідка: 

вул. Матросова на вул. Молодіжна 

вул. Чубаріна на вул. Покровська  

вул. Гагаріна на вул. Панська Гора 

вул. Пушкіна на вул. Шкільна  

 

с. Деремезна: 

вул. Гагаріна на вул. Дзингарівщина 

 

с. Семенівка: 

вул. Гоголя на вул. Зарічна 

вул. Макаренка на вул. Семена Палія  

вул. Гагаріна на вул. Сонячна 

 

с. Кулі  

вул. Комарова на вул. Польова  

вул. Першого Травня на вул. Травнева 

 

 



с. Григорівка: 

вул. Колгоспна на вул. Українських Добровольців 

вул. Зої Космодем’янської на вул. Світанкова 

вул. Коробко на вул. Верхні Солонці 

вул. Гагаріна на вул. Нижні Солонці 

вул. Пушкіна на вул. Зарічна 

 

с. Гусачівка:  

вул. Перемоги на вул.  Перемоги України 

вул. Лермонтова на вул. Козацька Дорога 

вул. Космонавтів на вул. Захисників України 

провулок Космонавтів на провулок Лісовий 

 

с. Матяшівка:  

вул. Першотравнева на вул. Підгірна 

провулок Першотравневий на провулок Підгірний 

 

с. Копачів: 

вул. Горького на вул. Підгірна 

провулок Колгоспний на провулок Сонячний 

 

с. Шевченкове: 

вул. Гагаріна на вул. Благодатна 

 

с. Германівка: 

вул. Уварова на вул. Ярова 

вул. Невідомого Партизана на вул. Ворочанська 

вул. Гагаріна на вул. Незалежності 

вул. 30-річчя Перемоги на вул. Перемоги 

 

с. Нещерів: 

вул. Чехова на вул. Кузьми Скрябіна  

вул. Горького на вул. Незалежності 

вул. Гагаріна на вул. Тараса Григоровича Шевченка 

вул. Івушка на вул. Вербна 

 

с. Козіївка (Красненський Перший старостинський округ): 

вул. Гагаріна на вул. Приозерна 

 

с. Долина: 

вул. Першотравнева на вул. Незалежності 

вул. 48-го Стрілецького Полку на вул. Молодіжна 

вул. 8 Березня на вул. Ярова 

вул. Космонавтів на вул. Козацька 

 

с. Перше Травня: 

вул. Маяковського на вул. Левадна 

 

Секретар Обухівської міської ради              Сергій КЛОЧКО 

 


