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    Настають новорічні свята – вісники оновлення, мрій і сподівань.  Рік, що минає, був найскладнішим для 
нашої держави з часів її незалежності. війна з російським окупантом перекреслила наші плани і кардинально 
змінила наше життя, але труднощі згуртували нас, а жага перемоги дає сили на боротьбу. 
    Багато чого ми робили вперше -   збудували три лінії оборони, давали прихисток  переселенцям з окупованих 
територій, ставали волонтерами, готували  тимчасові укриття... А скільки наших  земляків  стали на 
захист  незалежності нашої держави! Низько схиляємо голови перед загиблими. Доземно вклоняємось і 
дякуємо тим, хто захищає Україну на передовій, хто працює на армію в тилу - бійцям територіальної 
оборони, добровільних формувань, старостинським округам, великим і малим підприємствам, підпри-
ємцям, закладам освіти, волонтерам, усім мешканцям громади за підтримку і допомогу.  з вірою, надією і 
сподіваннями ми дивимось у рік прийдешній,  очікуючи від нього добрих новин з фронту і перемоги наших 
зсУ, адже  головним бажанням кожного українця є мир на нашій багатостраждальній землі.
    Новий рік та Різдво – це традиційно родинні свята.  Нехай новорічне диво стане частиною доброго 
настрою на увесь рік. Нехай Різдвяна зоря благословляє наші помисли, слова і діла та об’єднає  усіх нас – і 
тих, хто зустрічає ці свята в колі найближчих і найдорожчих людей, і тих, хто далеко від рідної домівки 
боронить українські кордони.   
   зичимо всім миру, злагоди та віри. віри  в себе, в наші збройні сили, у людей, в наше місто, громаду,  в 
Україну. віри в те, що будь-яке  починання, яке робиться від щирого серця, буде успішним. Ми переконані, 
що разом збережемо все краще, що маємо, та спільними зусиллями досягнемо успіхів. 
   Нехай  рік прийдешній принесе перемогу  Україні,  мир та спокій кожній родині, стане сприятливим для 
втілення всіх добрих справ на користь громади, принесе стабільність, добробут і  зміни на краще. 
    з  роком Новим і Різдвом Христовим! 

сергій КлОчКО, секретар Обухівської міської ради,
виконавчий комітет Обухівської міської ради  

Дорогі мешканці обухівської громаДи!

 з роком новим та різДвом христовим!

    Напередодні Різдва біля входу  до супер-
маркету «Велмарт» відбувся благодійний 
концерт на підтримку Збройних сил України.
Він проводився задля збору  коштів для при-
дбання позашляховика для 30-ї окремої 
механізованої бригади імені князя Костян-
тина Острозького. 26 воїнів з Обухівщини 
захищали Чорнобиль, Торецьк,  район Лима-
ну та Бахмут. Наразі хлопці перебувають на 
Херсонському напрямку і їм вкрай важлива 
допомога. Було зібрано майже 48 тис.грн.

благоДійний концерт 
на піДтримку збройних 

сил україни   До двадцятьох мешканців   Германівсько-
го будинку-інтернату для людей похилого 
віку завітав Святий Миколай в образі   керів-
ника Обухівського територіального центру 
надання соціальних послуг Зої Короленко. 
Новорічні свята з нетерпінням чекають 
підопічні  терцентру. У кожного мешканця 
цього закладу  своя життєва історія - сумна і 
непроста, але  цього дня вони зуміли забути 
про свої біди і просто пораділи привітанням 
і подарункам. Як виявилось, дарувати  
радість  зовсім нескладно.

 Дарунки віД миколая 
Для літніх люДей  

 У стінах Обухівської міської ради 
керівник Центрального міжрегі-
онального управління Міністерства 
юстиції (м.Київ) Кирило Міненко, 
голова відділення Нотаріальної па-
лати України Каріна Дерун та сек-
ретар міської ради Сергій Клочко 
підписали  меморандум  щодо прак-
тичної взаємодії нотаріусів та 
центрів надання адміністративних 
послуг громад.
  Під час зустрічі обговорили 
деталі реалізації електронної вза-
ємодіі та обмін інформацією, що 
містяться у реєстрі територіальних 
громад, а отже комунікація між 
сторонами стане оперативнішою 
та максимально зручною для гро-
мадян.
  Така співпраця покликана якіс-
но підвищити ефективність вчи-
нення нотаріальних дій, а також 

мтг отримала Доступ До проєкту щоДо 
співпраці нотаріусів київщини та центрів 

наДання аДміністративних послуг регіону

забезпечить доступність населення Київської області до отримання безоплатних онлайн 
та офлайн консультацій нотаріусів на базі центрів надання адміністративних послуг 
Київщини.

   Таку ініціативу започаткували очільник Центрального міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції Кирило Міненко та керівник Департаменту 
економіки КОДА Наталя Погребна, підписавши відповідний меморандум. 

 різДвяні поДарунки віД німецьких побратимів
     Обухів майже  25 років має друзів з німецького містечка Радебойль, які не ті-
льки словом, а й добрими справами підтримують  Обухівську громаду. З перших  
днів повномасштабної війни з російським агресором вони одразу відгукнулися на 
прохання керівництва громади та усілляко допомагали.  
    Напередодні різдвяно-новорічних свят громада отримала подарунок - вантаж з ме-
дичним обладнанням для стоматологічних кабінетів.
       «Велика подяка нашим німецьким побратимам за допомогу та підтримку!» -  від імені 
Обухівської  громади подякував за подарунок  секретар  міської ради.

Рубрику підготувала  Тетяна ЧАЙКОВСЬКА,
начальник відділу  інформаційного забезпечення та комунікації з громадськістю   

виконкому Обухівської міської ради

НОвИНИ ГРОМАДИ

   Напередодні новорічно-різдвяних свят у нас є хороша традиція збиратися разом 
у теплому родинному колі у міській раді, щоб привітати з прийдешніми святами 
родини наших воїнів та схилити у глибокій пошані голови перед їх світлою 
пам’яттю. Так відбулося й цьогоріч, 28 грудня, в актовій залі зібралося 56 родин, 
серед яких 20 діток наших Героїв.

зустріЧ напереДоДні нового року з роДинами 
загиблих та померлих воїнів

  Виступаючи перед  присутніми секретар 
Обухівської міської ради Сергій Клочко,  
зокрема сказав:
    «Ми розуміємо, як вам тяжко саме у 
цей час, коли усі збираються за родинним 
столом, а у вашім серці назавжди незагоєна 
рана втрати сина, батька, чоловіка, рідної й 
дорогої людини. 
   Схиляємо низько голови перед подвигом 
наших Героїв, вони завжди будуть у нашій 
пам’яті, як символ незламності, мужності 
та патріотизму. Ми дякуємо батькам воїнів 
за те, що виховали справжніх патріотів 
Батьківщини.
   Дорогі дітки наших захисників, ваші татусі 
– справжні Герої, які віддали свої життя 
недаремно, вони захищали рідну землю, 

вас та відстоювали усе найдорожче, що 
мали. Пишайтеся ними та пам’ятайте: їхні 
імена назавжди вписані золотими літерами 
у Книгу пам’яті та історії українського 
народу. 
  Україна переможе! У цьому ніхто не має 
сумніву, бо нас захищають Воїни Світла, 
Справедливості та Добра. Правда на 
нашому боці, бо ми захищаємо свою рідну 
землю, кожен клаптик якої є найдорожчим 
і неподільним.
  Від щирого серця бажаємо вам, дорогі 
родини, міцного здоров’я, душевного 
тепла, мирного та спокійного неба над 
головою, сил жити далі й бути щасливими, 
а ми, місцева влада, обіцяємо завжди і в 
усьому вас підтримувати й надалі».
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звіт
про зДійснення  Державної регуляторної політики

обухівською міською раДою київської області за 2022 рік
    Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності - це постійний та послідовний курс, спрямований  
на вдосконалення правового регулювання господарських відносин між регуляторними органами та суб’єктами 
господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення 
перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені 
Конституцією та законами України.
   Головною метою єдиної державної регуляторної політики є вдосконалення регуляторного процесу, підвищення 
ефективності та якості нормативно-правових актів, встановлення доступності та прозорості їх дії.
    Реалізація державної регуляторної політики Обухівською міською радою Київської області здійснювалася відповід-
но до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (надалі Закон), 
яким встановлено чіткі вимоги до процедури підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду 
нормативно-правових актів, які є регуляторними.
  Відповідно до статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Обухівською міською радою Київської 
області до 15 грудня 2021 року був затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 
рік (надалі План). 
   Протягом 2022 року здійснювалось коригування Плану діяльності з підготовки та затвердження проектів 
регуляторних актів у сфері господарської діяльності Обухівської міської ради Київської області на 2022 рік, до нього 
вносились зміни та доповнення. План та зміни до нього оприлюднені на офіційному сайті Обухівської міської ради 
Київської області в рубриці «Регуляторна політика». Планом на 2022 рік (І квартал 2022) передбачалося прийняття  
трьох регуляторних актів, а саме:
   1. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 26.06.2018 №831-36-VІІ «Про 
встановлення обмежень щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 
столових на території Обухівської міської ради».
   2. Про затвердження Положення про порядок поховання та надання ритуальних послуг на території Обухівської 
міської територіальної громади  Київської області. 
   3. Про затвердження Положення про організацію та проведення ярмарків на території населених пунктів Обухівської 
міської територіальної громади Київської області.
   З трьох підготовлених регуляторних актів, другий і третій регуляторні акти за висновком Державної регуляторної 
служби України не узгоджуються з вимогами статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», зокрема з принципами доцільності, тому не має необхідності у прийнятті таких актів, 
а керуватися нормами чинного законодавства.  
   Враховуючи ситуацію, яка склалася в нашій державі – війна з російською федерацією, введення воєнного стану 
на території нашої країни, були внесені зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 
2022 рік в частині перенесення терміну розгляду та прийняття регуляторного акта «Про внесення змін до рішення 
Обухівської міської ради Київської області від 26.06.2018 №831-36-VІІ «Про встановлення обмежень щодо продажу 
пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території Обухівської міської 
ради» на ІV квартал 2022 року, а також прийняття двох нових регуляторних актів у ІV кварталі 2022 року, а саме: 
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної 
оцінки майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської 
області»; «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області  від 25.02.2021 №135–6-VIII 
«Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Обухівської міської 
територіальної громади, Примірного договору оренди нерухомого комунального майна та Переліку підприємств, 
установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Обухівської міської територіальної громади». 
    Вказані регуляторні акти будуть винесені в грудні поточного року на розгляд та прийняття сесії Обухівської міської 
ради Київської області.
   Для одержання пропозицій і зауважень розробниками проектів регуляторних актів проводились відкриті обговорення   
проектів регуляторних актів. До обговорень залучалися представники громадськості та місцевого приватного бізнесу. 
Проекти регуляторних актів висвітлені на сайті Обухівської міської ради Київської області, громадсько-політичній 
газеті «Обухівські вісті», платформі «Електронні консультації з громадськістю».
   З метою виявлення неефективних регуляторних рішень та регуляторних актів, які призводять до створення 
адміністративних, економічних та організаційних перешкод для розвитку підприємництва, відповідно до Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього 
змінами постійно проводяться заходи з відстеження результативності регуляторних актів. 
  У поточному році здійснено 3 базових, 2 повторних та 5 періодичних відстеження результативності регуляторних 
актів. Звіти про відстеження оприлюднені на офіційному сайті Обухівської міської ради Київської області, обговорені 
на засіданнях постійної комісії з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, на яку 
покладено повноваження Обухівської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.
  Варто також зазначити, що за підсумками кожного з кварталів звітного року готувалася інформація про стан впро-
вадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Обухівською міською радою  Київської 
області, яка направлялась до департаменту економічного розвитку і цифровізації Київської обласної державної 
адміністрації для подальшого моніторингу. 
  У цілому стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Обухівською міською 
радою Київської області визначає стійку тенденцію по впорядкуванню регуляторних процесів відповідно до вимог 
нормативно-правової бази, а впровадження принципів регуляторної політики дозволяє врахувати баланс інтересів 
влади та суб’єктів господарювання.

Секретар Обухівської міської ради Київської області 
                                                                      Сергій КЛОЧКО 

РІШЕННя МІсьКОї РАДИ ТРИДЦяТь ШОсТОї сЕсІї вОсьМОГО сКлИКАННя

про зДійснення Державної регуляторної  політики обухівською 
міською раДою  київської області за 2022 рік

    На виконання статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», керуючись пунктом 9 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії Обухівської міської ради з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності, етики та регламенту,   ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА В И Р І Ш И Л А:
   1.  Звіт про здійснення державної регуляторної політики Обухівською міською радою Київської області за 2022 рік 
взяти до відома, додається.
  2. Управлінню економіки Виконавчого  комітету Обухівської міської ради Київської області оприлюднити даний звіт 
шляхом розміщення на офіційному сайті Обухівської міської ради Київської області.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію Обухівської міської ради з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

  Секретар Обухівської міської ради  Сергій КЛОЧКО
                                                                                                        № 720 - 36 - VІІІ, 22 грудня 2022 року,

про внесення змін До рішення обухівської міської 
раДи київської області віД 26.06.2018 №831-36-Vіі 

«про встановлення обмежень щоДо проДажу пива 
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових на території обухівської міської раДи»
      Відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 
і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 
та пального», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого 
самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, а також реалізації на території Обухівської 
міської територіальної громади Обухівського району Київської області державної політики щодо попередження 
вживання серед населення алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і пива, визнання здоров’я людини 
найвищою соціальною цінністю та врегулювання правових відносин суб’єктів господарювання, враховуючи 
звернення суб’єктів господарювання щодо врегулювання торгівлі алкогольними напоями на території Обухівської 
міської територіальної громади Обухівського району Київської області, висновки комісії з питань перегляду діючих 
регуляторних актів на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області, 
рекомендації постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, 
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА  В И Р І Ш И Л А:
   1. Внести зміни до рішення Обухівської міської ради Київської області від 26.06.2018 №831-36-VІІ «Про 
встановлення обмежень щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 
столових на території Обухівської міської ради», а саме: 
   1.1 у назві, тексті рішення та Порядку щодо встановлення обмежень продажу пива (крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного 
господарства) на території Обухівської міської ради слова «на території Обухівської міської ради» замінити на 
слова «на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області»;
    1.2 у преамбулі та пункті 6 рішення:  
    слова «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів» після слів «тютюнових виробів» доповнити словами «рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, та пального»;
    1.3 у преамбулі рішення слова та цифри «Постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 
«Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» зі змінами» виключити;
     1.4 в Порядку щодо встановлення обмежень продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкоголь-
них напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території 
Обухівської міської ради слова та цифри «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854» виключити;
   1.5 в пунктах 2, 3, 4 рішення слова «міста Обухова та сіл міської ради: Таценки, Ленди» замінити словами 
«Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області».
       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконав-
чих органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності, етики та регламенту

Секретар Обухівської міської ради Сергій КЛОЧКО
                         № 723-36-VІІІ, 22 грудня 2022 року

Додаток до рішення
Обухівської міської ради Київської області 

від 22.12.2022  № 720-36-VIІІ

      З метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого 
майна, врегулювання господарських відносин щодо використання об’єктів комунальної власності Обухівської міської 
територіальної громади Обухівського району Київської області, вдосконалення організації договірно-майнових 
відносин, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03 червня 2020 року № 483 (зі 
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №630 «Деякі питання розрахунку орендної плати 
за державне майно», постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 №820 «Про затвердження примірних 
договорів оренди державного майна», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи пропозиції постійних комісій Обухівської міської ради з питань: фінансів, бюджету, 
планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури; 
прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
    1. Внести зміни до рішення Обухівської міської ради Київської області  від 25.02.2021 №135-6-VIII «Про затвердже-
ння Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Обухівської міської територіальної 
громади, Примірного договору оренди нерухомого комунального майна та Переліку підприємств, установ, 
організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Обухівської міської територіальної громади», а 
саме: 
  1.1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Обухівської міської 
територіальної громади Обухівського району Київської області, виклавши її в новій редакції, згідно з Додатком 1 до 
цього рішення (додається).
  1.2. Затвердити Примірний договір оренди  нерухомого комунального майна, що належить до комунальної 
власності Обухівської міської територіальної громади виклавши його в новій редакції, згідно з Додатком 2 до цього 
рішення (додається).
  1.3. Пункт 3 рішення Обухівської міської ради Київської області  від 25.02.2021 №135-6-VIIІ визнати таким, що 
втратив чинність.
  2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2023 року.
  3. Управлінню економіки Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області оприлюднити це рішення 
в засобах масової інформації.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів Обухівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків та на постійні комісії Обухівської міської ради з 
питань: комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, 
будівництва та архітектури; прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

Секретар Обухівської міської ради   Сергій КЛОЧКО    
                                                                 № 724-36-VIII, 22 грудня 2022 року

   1.Загальні положення. 
 1.1. Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно Обухівської міської територіальної громади 
Обухівського району Київської області (надалі – Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно 
-економічного механізму справляння плати за об’єкти оренди, визначені частиною першою статті 3 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон), з врахуванням положень Цивільного кодексу України, 
Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020  №483 зі 
змінами (далі - Порядок). 
     Орендна плата - це встановлений договором оренди платіж у грошовій формі, який орендар сплачує за користування 
майном на умовах, визначених у договорі оренди (в тому числі розмір платежу, терміни внесення тощо) та незалежно 
від наслідків господарської та іншої діяльності.
  1.2. До плати за оренду майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського 
району Київської області (далі - Обухівська МТГ) не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата 
за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальні підприємства, організації 
на балансі яких перебуває це майно. 
  Витрати на утримання нерухомого майна комунальної власності Обухівської МТГ, переданого в оренду одночасно 
кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, 
кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними 
рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі. 
  1.3. Орендна плата встановлюється у грошовій формі і вноситься у строки, визначені договором.
  1.4. Орендна плата визначається за результатами аукціону.
  У разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики 
розрахунку орендної плати, яка затверджується представницьким органом місцевого самоврядування.
  У разі якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив Методику розрахунку орендної плати, 
застосовується Методика, затверджена Кабінетом Міністрів України.
  1.5. Орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати. Розмір 
орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за 
попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
 1.6. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків провадження 
господарської діяльності.
  1.7. Порядок розподілу орендної плати для об’єктів, що перебувають у комунальній власності, між відповідним 
бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначається представницьким органом місцевого самоврядування.
  1.8. Стягнення заборгованості з оплати орендної плати може здійснюватися в безспірному порядку на підставі 
виконавчого напису нотаріуса.
   2. Орендна плата за цією Методикою розраховується в такій послідовності:
    2.1. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними 
у пункті 5 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою: Опл = (Вп х Сор) / 100, де  Опл  
-   розмір річної орендної плати, грн.; Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної 
оцінки (без урахування податку на додану вартість), грн.; Сор -   орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 цієї 
Методики (у разі укладання договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» або для договорів оренди, строк дії яких продовжується відповідно до абзацу четвертого частини 
сьомої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна») або пунктом 10 цієї Методики для 
іншого окремого індивідуально визначеного майна, %.
   2.2. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного 
майна визначається за формулою: Опл. міс = Опл / 12, де  Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією 
Методикою, грн. 
   У разі якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі 
майна минуло більше, ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди 
встановлюється шляхом коригування орендної плати за перший (базовий) місяць оренди на індекс інфляції у місяцях, 
що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.
   2.3. Розмір добової орендної плати розраховується на основі розміру місячної орендної плати з розрахунку кількості 
днів у місяці фактичного користування за формулою: Опл. доб = Опл / (12 х Х), де  Опл.доб – розмір добової орендної 
плати, грн.; Опл – розмір річної орендної плати, грн. Х - кількість днів у місяці фактичного користування.
   2.4. Розмір погодинної орендної плати за об’єкт оренди розраховується на основі розміру добової орендної плати із 
розрахунку 24 години на добу за формулою:   Опл. пог = Опл / (12 х Х х 24), де  Опл.пог – розмір погодинної орендної 
плати, грн.; Опл – розмір річної орендної плати, грн.; Х - кількість днів у місяці фактичного користування.
   У разі коли погодинна орендна плата припадає на вихідний або святковий день, у такі дні орендна плата нараховується 
за повну добу.
   3. Розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, його відокремлені структурні підрозділи визначається за 
формулою: Оплц = ((Воз + Внм) х Сор.ц) / 100, де Оплц  -   розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх 
відокремлені структурні підрозділи, грн.;  Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта 
оренди (без урахування податку на додану вартість), грн.;  Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною 
оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), грн.; Сор.ц - орендна ставка за 
використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (їх відокремлених структурних підрозділів), 
визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики.
   3.1. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їхні відокремлені структурні 
підрозділи визначається за формулою: Опл.міс. = Оплц / 12, де Опл.міс. - розмір місячної орендної плати, визначений 
за цією Методикою, грн.; О плц - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн. 
   Форма розрахунку орендної плати за базовий місяць наведена у додатку 3.
  Якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна 
минуло більше, ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється 
шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення 
орендної плати за базовий місяць.
   4. Результати незалежної оцінки майна чинні протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачено 
у звіті про оцінку майна.
    5. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1 гривні встановлюється таким орендарям: бюджетним 
організаціям, закладам, установам, які повністю фінансуються з державного або місцевого бюджетів;  Пенсійному 
фонду України та його територіальним органам; національним художнім колективам, яким надається фінансова 
підтримка з місцевого бюджету; редакціям комунальних періодичних видань, які повністю або частково фінансуються з 
бюджету Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області.
   Орендна плата в розмірі 1 гривні для орендарів, зазначених в абзаці п’ятому цього пункту, не застосовується в 
разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:   рекламного та еротичного характеру; 
заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без 
громадянства;  в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової 
інформації.

 про внесення змін До рішення обухівської міської  раДи київської 
області  віД 25.02.2021 №135-6-VIII «про затверДження метоДики 
розрахунку оренДної  плати за майно комунальної власності 

обухівської міської територіальної громаДи, примірного Договору 
оренДи нерухомого комунального майна та переліку  піДприємств, 

установ, організацій, що наДають соціально  важливі послуги 
населенню обухівської міської територіальної громаДи»

Додаток 1 до рішення  
Обухівської міської ради Київської області від 21.02.2021 №135-6-VIII

 (в редакції рішення Обухівської міської ради Київської області 
від 22.12.2022 № 724-36-VIII)

метоДика
розрахунку оренДної плати за майно комунальної власності 

обухівської міської територіальної громаДи обухівського району 
київської області

 Повний текст Методики розрахунку  орендної плати за майно комунальної власності Обухівської міської 
територіальної громади Обухівського району Київської області розміщений на сайті Обухівської міської ради в 
розділі «Регуляторна політика».
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   Керуючись Бюджетним кодексом України,
Законом України «Про місцеве самов-
рядування в Україні», Обухівська міська 
рада В И Р І Ш И Л А: 
   1. Визначити на 2023 рік:
  1.1. Доходи бюджету Обухівської міської  
територіальної громади у сумі  655017060
гривні, у тому числі доходи загального 
фонду бюджету – 643 967 860 гривні та 
доходи  спеціального  фонду   бюджету    – 
11 049 200 гривень згідно з додатком 1.
 1.2. Видатки  бюджету Обухівської міської    
територіальної громади   у сумі 655 017 060  
гривні, у тому числі видатки загального 
фонду бюджету  613 551 260 гривень та 
видатки   спеціального   фонду     бюджету 
41 465 800 гривень.
 1.3. Профіцит за загальним фондом 
бюджету громади у сумі  30 416 600 гри-
вень згідно з додатком 2.
 1.4. Дефіцит за спеціальним фондом 
бюджету громади у сумі  30 416 600 гри-
вень згідно з додатком 2.
  1.5. Оборотний залишок бюджетних кош-
тів бюджету Обухівської міської    терито-
ріальної громади  у розмірі 100 000 грн., 
що становить 0,02 відсотка видатків за-
гального фонду бюджету, визначених 
пунктом 1.2 цього рішення.
  1.6. Резервний фонд бюджету Обухівської 
міської  територіальної громади у розмірі 
17 199 700 гривень,  в т.ч. 10 000 000,0 
грн непередбачені видатки, що не мають 
постійного характеру і не могли бути пе-
редбачені під час складання проєкту 
бюджету, що становить 1,63 відсотка ви-
датків загального фонду бюджету, виз-
начених цим пунктом  та  нерозподілені 
видатки у сумі  7 199 700 гривень. 

  2. Затвердити бюджетні призначення 
головним розпорядникам коштів бюджету 
на 2023 рік у розрізі відповідальних 
виконавців за бюджетними програмами 
згідно з додатком 3.
   3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні 
трансферти згідно з додатком 5.
  4. Затвердити на 2023 рік обсяги капі-
тальних вкладів у розрізі інвестиційних 
проєктів  згідно з додатком 6 до цього рі-
шення.
  5. Затвердити розподіл витрат  бюджету  
територіальної громади на реалізацію 
міських програм у сумі  113 941 800 гривень 
згідно з додатком 7.
  6. Затвердити розподіл коштів цільового 
фонду бюджету Обухівської міської    тери-
торіальної громади на 2023 рік за нап-
рямками використання згідно з додатком 
до пояснюючої.
   7.  Установити,  що  у  загальному фонді
бюджету Обухівської міської  територіа-
льної громади на 2023 рік:
  7.1. До доходів загального фонду бюджету 
належать доходи, визначені статтею 64 
Бюджетного кодексу України та статтею 31 
Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2023 рік». 
  7.2. Джерелами формування у частині 
фінансування є вільний залишок бюджет-
них коштів, визначений у підпункті 4 ча-
стини першої статті 15 Бюджетного кодексу 
України з дотриманням умов, визначених 
частиною першою статті 72 Бюджетного 
кодексу України.
   8. Установити, що джерелами формуван-

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ 

МЕж ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКи
      Виконавцем робіт із землеустрою 
– ФОП Безрук В.М., заплановано 
проведення робіт по встановленню 
меж в натурі (на місцевості) та 
закріплення їх межовими знаками 
відповідно до технічної документації 
щодо інвентаризації земель кому-
нальної  власності Обухівської місь-
кої територіальної громади Київсь-
кої області земельної ділянки пло-
щею 0.5550 га, з кадастровим но-
мером 3223110100:01:097:0055, що 
розташована  за  адресою:    вулиця
Трипільська, 44/1, місто Обухів,  Ки-
ївська область. Роботи будуть про-
водитись 10 січня 2023 року  об 
11 годині.   Для погодження меж зе-
мельної ділянки просимо бути при-
сутніми під час виконання вказаних 
робіт представників   ПП «Обухівмі-
ськвторресурси», ТОВ «Зернопром»,
 ПП  «Декларсервіс»,  ТОВ «ЕспресС», 
Черемпей Надію Василівну.

  Представник Обухівської міської 
територіальної громади Київської 

області володимир Цельора, 
т. 093-689-44-00

про бюджет обухівської міської
територіальної  громади на 2023 рік

РІШЕННя МІсьКОї РАДИ ТРИДЦяТь ШОсТОї сЕсІї вОсьМОГО сКлИКАННя

    На 36 сесії Обухівської міської ради депутатами було затверджено «Програму підтримки надання стоматологічних послуг окремим 
категоріям дорослого населення Обухівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», яка вступає в дію з 01 січня 2023 року.

ня спеціального фонду бюджету на 2023 
рік:
   8.1. У частині доходів є надходження, ви-
значені статтею 691 та частиною першою 
статті 71 Бюджетного кодексу України;
   8.2. У частині фінансування є залишок 
бюджетних коштів, визначений у підпункті 
4 частини першої статті 15 Бюджетного 
кодексу України, а також кошти, що пере-
даються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду), 
відповідно до пункту 10 частини першої 
статті 71 Бюджетного кодексу України з 
дотриманням умов, визначених частиною 
першою статті 72 Бюджетного кодексу 
України.
  9. Установити, що у 2023 році кошти, 
отримані до спеціального фонду бюджету 
міської  територіальної громади:
   9.1. згідно з пунктами 1 частини 1 статті 
691 та частини 1 статті 71 Бюджетного ко-
дексу України, спрямовуються на реалі-
зацію заходів, визначених частиною 2 
статті 71 Бюджетного кодексу України.
  9.2. згідно з пунктом 2 частини першої 
статті 691 Бюджетного кодексу України та 
відповідні залишки коштів спеціального 
фонду спрямовуються на видатки, виз-
начені статтею 209 Земельного кодексу 
України;
  9.3. згідно з пунктами 4 та 41 частини 
першої статті 691 Бюджетного кодексу Ук-
раїни та відповідні залишки коштів спеціа-
льного фонду спрямовуються на реалі-
зацію програм природоохоронних захо-
дів місцевого значення відповідно до 
переліку видів діяльності, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами);
   9.4. згідно з пунктом 6 частини першої 
статті 691 Бюджетного кодексу України та 
відповідні залишки коштів спеціального 
фонду спрямовуються на реалізацію за-
ходів, визначених частиною четвертою 
статті 13 Бюджетного кодексу України;
   9.5. згідно з пунктом 8 частини першої 
статті 691 Бюджетного кодексу України та 
відповідні залишки коштів спеціального 
фонду спрямовуються на видатки цільо-
вого фонду, створеного Обухівською мі-
ською радою.
  10. Визначити на 2023 рік відповідно 
до статті 55 Бюджетного кодексу України 
захищеними видатками бюджету міської 
територіальної громади видатки загально-
го фонду за їх економічною структурою :
  - оплату праці працівників бюджетних 
установ;
    - нарахування на заробітну плату;
  - придбання медикаментів та перев’я-
зувальних матеріалів;
   - забезпечення продуктами харчування;
  - оплату комунальних послуг та енерго-
носіїв;
   - соціальне забезпечення;
   - поточні трансферти місцевим бюджетам;
   - оплату енергосервісу;
  - оплату послуг з охорони комунальних 
закладів культури (2240);
  - фінансові послуги з розрахунково-ка-
сового обслуговування та оплата послуг, 
пов’язаних з виплатою і доставкою соці-
альних послуг.
   11.  Надати право фінансовому управлін-
ню Виконавчого комітету Обухівської місь-
кої ради в межах поточного бюджетного 
періоду здійснювати на конкурсних заса-
дах розміщення тимчасово вільних коштів 
бюджету міської  територіальної громади 

на депозитах з подальшим поверненням 
таких коштів до кінця поточного бюджетного 
періоду відповідно до частини 8 статті 16 
Бюджетного кодексу України. 
  12. Надати право фінансовому управ-
лінню Виконавчого комітету Обухівської 
міської ради, відповідно до статей 43, 
73 Бюджетного кодексу України отри-
мувати у порядку, затвердженому поста-
новою Кабінетом Міністрів України, по-
зики на покриття тимчасових касових 
розривів міського бюджету, пов’язаних із 
забезпеченням захищених видатків за-
гального фонду, в межах поточного бюд-
жетного періоду за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку на договірних 
умовах без нарахування відсотків за  кори-
стування цими коштами з обов’язковим 
їх поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду.
  13.  Головним  розпорядникам коштів 
бюджету міської територіальної громади 
забезпечити виконання норм Бюджетного 
кодексу України стосовно:
  13.1. Затвердження паспортів бюджетних 
програм впродовж 45 днів з дня набрання 
чинності цим рішенням.
  13.2. Здійснення управління бюджетни-
ми коштами у межах встановлених їм бюд-
жетних повноважень та оцінки ефекти-
вності бюджетних програм, забезпечуючи 
ефективне, результативне і цільове вико-
ристання бюджетних коштів, організацію 
та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та 
одержувачів бюджетних коштів у бюд-
жетному процесі.
  13.3. У випадку невиконання надход-
жень до бюджету Обухівської міської тери-
торіальної громади на 2023 рік, визначених 
розписом, взяття бюджетних зобов’язань 
та проведення витрат, відповідно до вста-
новлених асигнувань по видатках зага-
льного фонду по незахищених статтях 
(крім видатків, які здійснюються за рахунок 
субвенцій з державного та інших бюджетів) 
лише після попереднього погодження фі-
нансовим управлінням Виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради. 
    13.4. Забезпечення   доступності інфор-
мації про бюджет відповідно до законо-
давства, а саме здійснення публічного 
представлення та публікацію інформації 
про бюджет за бюджетними програмами та 
показниками, бюджетні призначення щодо 
яких визначені цим рішенням, відповідно 
до вимог та за формою, встановленими 
Міністерством фінансів України, до 15 
березня 2024 року.
  13.5.У встановленому порядку взяття 
бюджетних зобов’язань та здійснення 
витрат бюджету.
  13.6. Забезпечення у повному обсязі про-
ведення розрахунків за електричну та теп-
лову енергію, водопостачання, водовід-
ведення, природний газ, інші енергоносії, 
комунальні послуги та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами/ 
комунальними некомерційними підпри-
ємствами та укладання договорів за кож-
ним видом  відповідних послуг у межах 
бюджетних асигнувань, затверджених у 
кошторисі.
   14. У межах загального обсягу бюджетних 
призначень  за бюджетною програмою ок-
ремо за загальним та спеціальним фон-
дами бюджету фінансове управління мі-
ської ради за обґрунтованим поданням 
головного розпорядника бюджетних кош-

тів здійснює перерозподіл бюджетних аси-
гнувань, затверджених у розписі бюджету 
та кошторисі, в розрізі економічної кла-
сифікації видатків бюджету.
  15. Відповідно до статей  23,108 Бюд-
жетного кодексу України надати право 
виконавчому комітету Обухівської місь-
кої ради в особі міського голови при 
надходженні у міжсесійний період у 2023 
році субвенцій, дотацій  з державного бюд-
жету та інших місцевих бюджетів за 
погодженням з комісією з питань фінансів, 
бюджету, планування, соціально-економіч-
ного розвитку, інвестицій та міжнародно-
го співробітництва, здійснювати  розподіл 
і вносити відповідні зміни до бюджету 
територіальної громади з наступним зат-
вердженням рішенням сесії міської ради.
   16.  Якщо після прийняття рішення 
про міський бюджет повноваження щодо 
виконання функцій або надання послуг, на 
яке затверджене бюджетне призначення, 
передається відповідно до законодавства 
від одного головного розпорядника кош-
тів до іншого, дія бюджетного призначення 
не припиняється і застосовується для 
виконання тих самих функцій чи послуг 
іншому головному розпоряднику бюд-
жетних коштів, якому це доручено за 
процедурою визначеною частиною 6 ст. 23 
Бюджетного кодексу України.
  17. Рішення набуває чинності з 1 січня 
2023 року і діє до 31 грудня 2023 року. 
  18. Додатки 1-7 до цього рішення є його 
невід’ємною частиною.
   19. Відповідно до частини четвертої статті 
28 Бюджетного кодексу України рішення 
підлягає публікації у місцевих засобах 
масової інформації та оприлюдненню на 
офіційному вебпорталі Обухівської міської 
ради в мережі Інтернет в десятиденний 
термін з дня його прийняття.
   20. Інші положення, що регламентують 
процес виконання бюджету міської  тери-
торіальної громади:
  20.1 головним розпорядникам коштів 
бюджету: 
  у тижневий термін забезпечити скла-
дання  та  затвердження  кошторисів дохо-
дів і видатків бюджетних установ, планів 
використання бюджетних коштів одер-
жувачів коштів бюджету і подати їх Уп-
равлінню Державної казначейської служ-
би України у Обухівському районі Київської 
області;
  забезпечити утримання чисельності пра-
цівників та здійснення фактичних видатків 
на заробітну плату, включаючи видатки на 
премії та інші види заохочень чи винаго-
род, матеріальну допомогу лише в межах 
фонду заробітної плати, затвердженого 
у кошторисах або планах використання 
бюджетних коштів;
  20.2 використання коштів на заходи, 
передбачені відповідними міськими цільо-
вими програмами, здійснювати на підставі 
відповідних рішень про затвердження цих 
програм.
  21. Контроль за виконанням рішення 
покласти на  постійну комісію Обухівської 
міської ради Київської області з питань 
фінансів, бюджету, планування, соціально-
економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва.

  Секретар Обухівської міської ради                                 
Сергій КЛОЧКО

№  718-36-VІІІ
22  грудня  2022 року                               

    Метою Програми є надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорос-
лого населення Обухівської міської територіальної громади шляхом безоплатної 
стоматологічної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету.
   Основним завданням діяльності та заходами Програми є забезпечення 
надання безкоштовної стоматологічної допомоги (лікувальної та ортопедичної) 
без застосування високовартісних матеріалів:
   - особам з інвалідністю I і IІ груп (за умови, якщо розмір середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців 
не перевищує величину доходу. який да право на податкову соціальну пільгу у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України);
   - особам з інвалідністю внаслідок війни;
   - особам нагородженим знаком «Почесний донор України»;
  - учасникам війни (за умови якщо розмір середньомісячного сукупного доходу 
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величину 
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України);
   - членам сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни;
  - особам, які належать до учасників бойових дій;
  -  особам, яким присвоєне почесне звання «Мати-героїня»;
  - жертвам нацистських переслідувань (за умови, якщо розмір середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не 
перевищує величину доходу. який дав право на податкову соціальну пільгу у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України);
  - особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (за умови, якщо розмір 

 Для мешканців  громаДи Діятиме програма наДання стоматологіЧних послуг

середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 
шість місяців не перевищує величину доходу, який дає право на податкову 
соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України);
  - громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 
категорії. Зазначена пільга не поширюється на членів сім’ї пільговика.
   Терапевтична, хірургічна та ортопедична стоматологічна допомога може 
надаватися вищевказаним категоріям населення на суму до 10000,00 грн. на 1 
особу протягом бюджетного року. У разі використання у зубному протезуванні 
високовартісних матеріалів, їх вартість оплачується пацієнтом самостійно.
    Стоматологічна допомога надається відповідним категоріям населення Обу-
хівської міської територіальної громади один раз на 3 роки, та за умови надання 
підтверджуючих документів (копії паспорта, посвідчення, довідки про доходи і, при 
потребі, довідки про проживання).
    За умовами Програми пацієнти мають право вільно обирати лікаря-стоматолога 
серед працівників Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської 
ради «Обухівська стоматологічна поліклініка» для отримання стоматологічної до
помоги.                                                                                                     
   Програмою передбачена поетапна модернізація та реформування системи 
надання стоматологічних послуг пільговим категоріям населення Обухівської 
міської територіальної громади. Так, у 2023 році плануються зміни до Програми 
підтримки надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого 
населення Обухівської міської територіальної громади, з метою розширення  
переліку пільгових категорій, яким буде надаватися стоматологічна допомога в 
рамках Програми.
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 2023 стане знаковим за масштабами 
подій і захоплюючим для істориків. Менш 
напружений для пересічних людей, оскіль-
ки все найнеприємніше сталося у 2022-му.
Активніше розвиватимуться дружні стосун-
ки між націями. Цінності добра, людяності, 
гуманності, підтримки та правди надиха-
тимуть цивілізовані країни, об'єднуватимуть 
народи в прагненні зберегти світ.
  Для України 2023 стане одним із най-
важливіших в історії, але менш трагічним, 
порівняно з 2022-м. Західні партнери й на-
далі підтримуватимуть нашу країну, допо-
магатимуть ресурсами та військовою тех-
нікою для звільнення українських територій, 
окупованих терористичним режимом рф.  
    Весна 2023 буде насичена подіями, осо-
бливо березень. Все, що буде розпочато 
у цей час, матиме довгострокові перс-
пективи. Для України це сприятливий пері-
од, бо наша країна знаходиться під заступ-
ництвом Тельця, а Юпітер — це планета 
«великого щастя» в астрології.       
  У рф почнуться серйозні трансформаційні 
процеси 2023 року, стрімкіше все почне 
розвиватися 2024 року, тому росія буде 
занурена у свої внутрішні питання, а ін-

ВІЙНА – ЗА ПЛАНОМ
   Російська агресія проти України, як не  ди-
вно – і страшно – це пролунає, розпочалася 
у повній відповідності до плану, який склали 
зірки та світила – так стверджують числен-
ні астрологи, і насамперед китайські, які 
дають максимум правдивих прогнозів.
   По-перше, 2022 року, згідно з картою Ба 
Цзи, яка  називається «чотирма стовпами 
долі», на земний небосхил залетіла «п'я-
тірка», яку астрологи часто називають «зір-
кою смерті». Вона мала принести з собою 
масові людські смерті, і це сталося: вже за-
гинуло дуже багато людей – як військових, 
так і мирних.
   По-друге, на момент початку війни на небі 
утворилася квадратура Сатурна у Водолії 
до Урану в Тельці. Як відомо, росія, згідно з 
її натальною картою, перебуває під  опікою 
Водолія, а Україна перебуває під знаком 
Тельця. Своєю чергою, Сатурн відповідає 
за смерть і обмеження, а Уран – за різні не-
сподіванки, от і сталося те, що сталося: 
для України, як би політики не казали про-
тилежне, війна виявилася повною неспо-
діванкою – її миролюбний народ не міг по-
вірити в те, що така війна взагалі можлива.

Є НАДІЯ НА МиР
   Зі вступом у права 2023 року, на думку 
астрологів, у нас з'являються підстави для 
оптимізму.
   По-перше, на зміну «п'ятірці» – «зірці 
смерті» – приходить «четвірка», яка вва-
жається мирною, тому все в нашому жи-
тті має нехай не одразу, але поступово 
нормалізуватися.
   По-друге, у травні наступного року пла-
нета удачі й успіху Юпітер перейде до зна-
ка Тельця, який, як ми вже говорили, є 
небесним покровителем України. Наразі 

війна Чи мир: прогноз віДомої 
астрологині на 2023 рік

      у численних астрологічних прогно-
зах на наступний, 2023 рік, головним 
питанням залишається агресія росії 
проти україни – точніше, час її закінче-
ння. Це хвилює всіх без винятку. 
Варіантів можливого розвитку подій – 
маса: від затяжного протистояння до 
швидкої та стрімкої перемоги, але який 
з них вибере всесвіт?
    Про те, що на нас чекає 2023 року – 
війна  чи мир, розповідає астропсихолог 
Валентина ВІТТРОК.

він перебуває в Овні, а це означає, що 
робить військові дії активними. Після того, 
як Юпітер візьме Україну під свій захист, 
війна, можливо, припиниться не одразу: 
ця планета дуже велика, тому рухається 
повільно, і на серйозні результати доведе-
ться зачекати. Проте військові дії стануть 
уповільненими – без проривів на фронті 
та бомбардувань тилових областей нашої 
країни.
   По-третє, в березні 2023 року Сатурн 
вийде зі знака Водолія і перейде до знака
Риб, а це означає, що зникне негативний 
аспект у нашому житті – найімовірніше, ві-
йна таки піде на спад. До того ж пере-
бування Сатурна в Рибах – час милосер-
дя, благодійності   та волонтерства: не мо-
жна сказати, що життя українців різко 
покращиться, але те, що воно стане лег-
шим у багатьох аспектах – безперечно.

ДОЛЯ ПуТІНА ТА РОСІї
     Замість Сатурна до Водолія, який є не-
бесним покровителем росії, зайде Плу-
тон, що не обіцяє державі-агресорці нічо-
го доброго.  Можливо, протягом наступно-
го року Володимир  Путін все ж змушений
буде піти зі своєї посади, тому суд у Гаазі 
стає цілком реальною подією. Втім, мож-
ливо, йому дозволять виїхати до якоїсь 
нейтральної країни, в якій він доживе (?) 
відпущений йому життєвий термін. Вва-
жається, що саме так свого часу вчинив 
Гітлер, який довгі роки  жив у одній із країн 
Південної Америки, хоча безперечних 
доказів цього факту наразі нікому надати 
не вдалося. Головне, що доля росії на 
краще з відходом Путіна не зміниться – 
якщо взяти до уваги вплив Плутона, то на 
зміну йому з великою ймовірністю прийде 
військова диктатура. 

що зірки нам пророкують
АСТРОЛОГІЧНА ПОГОДА 2023 РОКу ПРиНЕСЕ СЕРЙОЗНІ ЗМІНи, 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПОДІї ВІДбуВАТиМуТЬСЯ у ВСІх КРАїНАх СВІТу, 
РОЗПОВІДАЄ АСТРОЛОГ МАРиНА СКАДІ (СОКОЛОВА)

   18 грудня 2022 року відбувся 
Чемпіонат Києва з волейболу. у 
неймовірно важкому фіналі, 4-го 
дивізіону, вперше за час   існуван-
ня Столичної волейбольної ліги 
команда з Обухова «Юпітер» взя-
ла золото.
      Успіх волейболістів   не лишився 
непоміченим: на сайті Обухівської 
міської ради  хлопців  привітали з 
вагомим спортивним  досягненням: 
«Щирі вітання переможцям зма-
гань з високою нагородою. Ви гід-
но представили наше місто та гро-
маду! Пишаємося вами! Наснаги та 
подальших успіхів!»

Обухівські 
вОлейбОлісти 

вибОрОли 
зОлОтО

   «КЛАС бЕЗПЕКи» - це всеукраїнський 
проєкт, покликаний допомогти учням різ-
них вікових категорій вивчити правила по-
жежної, мінної безпеки та цивільного захи-
сту, ознайомитися з алгоритмом дій у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій та 
сформувати необхідні практичні навички.

 Представники обласної рятувальної служ-
би та Обухівського районного управління 
ГУ ДСНС  разом з керівництвом управління 

віДкрили «класи безпеки»

освіти відкрили перші у нашій Обухівській 
громаді «Класи безпеки»: у Долинянській 
гімназії та ЦТДЮМ м.Обухова «Романтик».
     Рятувальники у ігровій формі провели 
для школярів тематичні уроки та майстер-
класи,  завдяки  яким  дітям  буде легше 
запам’ятовувати важливу інформацію, що 
покликана вберегти їхні життя та навчити 
дати собі раду в небезпечних ситуаціях. 
Безумовно, для школярів це була корисна 
та цікава зустріч.

    21 грудня творчі колективи 
Обухівського центру культури і 
дозвілля та  Міського будинку ку-
льтури підготували для дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання та  тих, які  перебувають у 
складних життєвих обставинах, 
чудову різдвяну виставу.
 
  Та через надмірну активність 
ворожої авіації вздовж кордону й 
оголошення повітряної тривоги, за-
хід, на жаль, не відбувся, а родини 
змушені були перебувати  в укритті.
  Однак, ворогу нас не злякати. Без 
приємних вражень та подарунків ді-
тки не залишилися. Вони отримали  
подарункові рюкзачки та солодощі, 
надані депутатом обласної ради 

Маленьких українців ворогу 
не злякати 

Сергієм Левченком та ГО «ФОНД «ЯКІСТЬ 
ЖИТТЯ».
   Виконавчий комітет Обухівської міської 
ради та Служба у справах дітей та сім’ї, зо-
крема, дякують депутату за надані по-
дарунки. А ще хочемо наголосити, що ми 
обов’язково проведемо цей захід, а юні 
таланти, які підготували номери, зможуть 
подарувати різдвяний настрій маленьким 
глядачам, адже це був лише початок 
різдвяних свят. Далі буде.

Тетяна ЧАЙКОВСЬКА,
начальник відділу  інформаційного 

забезпечення та комунікації з 
громадськістю   виконкому Обухівської 

міської ради

терес до України поступово зникатиме. 
Символічно, росія перебуває під впливом 
Водолія, а транзит Плутона цим знаком, 
який розпочнеться 23 березня 2023 року, 
запустить незворотні процеси в країні. На 
20 років планета увійде на знак Водолія 
у листопаді 2024 року, і за ці роки росія 
припинить існувати у тому вигляді, в якому 
вона зараз.
     Найбільш важливий  період від 23 трав-
ня до 13 червня 2023 року, коли починаєть-
ся період прогресивних змін, звільнення 
від вантажу негативних емоцій та обставин 
через агресію рф. Він сприятиме від-
родженню важкої та легкої промисловості, 
особливо у країнах, які зазнали жорсткої 
трансформації – насамперед це Україна. 
Відкриття та винаходи в різних галузях, 
інновації в технологіях і техніках, сприяти-
ме конструктивним перебудовам у всьому 
світовому співтоваристві. Очевидні резуль-
тати будуть до кінця 2024 року, а 2023-го 
тільки все починається, відбувається зміна 
світового порядку. Росія йде з міжнародної 
арени, а Україна посідає гідне місце се-
ред цивілізованих держав та впевнено 
дивиться у майбутнє.

   5 січня 2023 року  о 10.00 відбудуться роботи 
за технічною документацією із землеустрою що-
до встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), яка належить 
ТКАЧу Василю Петровичу, ЦП - для ведення 
садівництва в межах СТ “Арсеналець-6”, діл.211, 
с.Підгірці Обухівського району Київської області, 
кад. №3223186800:03:031:0051, площею 0,0500 
га. Прохання до суміжного землевласника шко-
льного О.В. з’явитися для погодження меж. 
Конт. тел. 067-528-75-55 

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНих МЕж  Втрачений військовий квиток УН 0786444 на ім’я 
КОНСТАНТиНЕНКО Олександр Миколайович, 
вважати недійсним.

КВПП «Обухівська друкарня» надає  
поліграфічні послуги: верстка і друк газет, 

виробничих журналів, бланків, етикеток; 
порізка картону, виготовлення архівних та 

інших коробок.
Тел. 097-972-05-90, 097-482-46-83  

Е-mail: obuhdruk@ukr.net


