
Н апередодні Дня Незалежності 
України Комунальне неприбут-
кове підприємство Обухівської 

міської ради «Обухівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги»  за програ-
мою Національна ініціатива «Україна здо-
рова»  отримав надзвичайні подарунки від 
фонду «Трипільська культура».  Медичне 

обладнання нового покоління  для визна-
чення аналізу крові пацієнта по 131 показ-
нику – неінвазивний (без проникнення) 
аналізатор крові та мобільний мамограф  
«Мамос» тепер служитимуть пацієнтам  
Обухівської міської територіальної гро-
мади. Декілька хвилин та кільканадцять 
секунд потрібно для того, щоб визначи-
ти стан людини. Розумні результати про-
читають профільні фахівці та призначать 
необхідні рекомендації. Характерно, що 
всі процедури на даних приладах ви-
конуватимуться безкоштовно, будь-я-

ке заробляння коштів забороняється. 
На презентації новітнього медичного 

обладнання мав слово Обухівський місь-
кий голова   О.М. Левченко.  Він звернув-
ся до присутніх медичних працівників і 
гостей, розповівши про реалізацію проєк-
ту за громадською ініціативою, сфор-
мульовану в електронній петиції містян 
ще у 2017 році щодо придбання першо-
го мамографа для міста Обухова. Сьо-
годні громада отримує в подарунок його 
абсолютно безпечний новітній аналог.  

«Шановні друзі! Шановні працівники.
Сьогодні ми знаходимося в центрі пер-
винної медико-санітарної допомоги на-
шої Обухівської міської об’єднаної тери-
торіальної громади. По-перше, хочу вас  
усіх привітати з православним святом 
– Преображенням Господнім, в народі – 
яблучним Спасом. Та познайомити вас з 
прекрасними друзями нашої територіаль-
ної громади, які опікуються нашими по-
требами та знаходять можливості для 
придбання сучасного медичного облад-
нання. З радістю передаю слово голові пі-
клувальної ради фонду «Трипільська куль-
тура» Ігору Миколайовичу Дідковському. 

Так трапилося, що я народився україн-
цем, а значить – є нащадком трипільських 
волхвів, скіфських царів і козаків-характер-
ників. Я приїхав подякувати вам за площу 
Матері, яку ви тут зробили в Обухові, що 
є дуже символічним і сакральним з точки 
зору продовження сильної української на-
ції. Наша подяка реалізувалась придбан-

ням сучасного обладнання для кабінету 
діагностики за програмою національна 
ініціатива «Україна здорова» . Разом з го-
ловою Народного руху України  Віктором 
Миколайовичем Кривенком 19 грудня 2017 
року на брифінгу у Верховній Раді Украї-
ни ми оголосили, що будемо робити все 
самі, без будь-якої допомоги. За три роки 
ми придбали і передали безкоштовно су-
часного медичного обладнання на сотні 
мільйонів гривень. Так, усі 6 клінік міста 
Маріуполя отримали сучасне діагностич-
не обладнання, і там, де йдуть бої, зокре-
ма, медичний батальйон імені Миколи 
Пирогова, і навчальний центр «Десна» та 
багато міст і сіл по всій Україні  отримали 
нашу допомогу. Сьогодні прийшла черга 
надати практичну допомогу місту Обухо-
ву, яке є перспективним у плані розвит-
ку, зокрема, і медичного.  Добре було б, 
щоб це стало для міста традицією і всі 
новітні розробки НДІ, який носить назву 
«Гомо сапієнс», надходили саме в Обухів. 
Такого мамографа в Україні нема ніде, в 
Обухові – перший. Два місяці пройшло 
від його сертифікації, розробка україн-
ських вчених, виробництво здійснено в 
Німеччині. Користуйтеся і будьте здорові!»

Голова Народного руху України В.М.Кри-
венко також привітав медиків і всіх жителів 
Обухівської ОТГ з новими можливостями в 
діагностиці раку молочної залози у жінок. 

Петро Анатолійович Кучеренко, завіду-
вач кафедри НДІ «Гомо сапієнс» розповів, 
наскільки простими в користуванні є оби-

два цінні подарунки: аналізатор крові та 
мамограф. Керувати ними легко навча-
тимуться як сімейні лікарі, так і медичні 
сестри. А він залюбки допоможе опану-
вати цю розумну медичну техніку. Мамо-
граф «Мамос», зокрема, є мобільним, 
ним можна користуватися як у медич-

ному закладі, так і у пацієнтів на дому. 
Подякувала за подарунки меценатам 

заступник головного лікаря з надання 
медичних послуг  КНП ОМР «Обухівсь-
кий міський центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» Т.Б.Тарасенко. 

Обухівський міський голова вручив го-
стям  пам’ятні сувеніри від Малишкового 
краю. А кабінет діагностики, оснащений 
новими розробками українських вчених, 
прийняв на обстеження перших пацієнтів. 

Ось так  без пафосу і голосних заяв 
твориться добро в інтересах людей.

На службу громаді.   ПодаруНок обухівчаНам  
НаПередодНі дНя НезалежНості україНи 

Дорога обухiвська громадо!
Прийміть теплі і щирі вітання з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України!  

Ці найголовніші дати в історії новітньої України ідентифікують її у світі як суверенну, незалежну, самодостатню державу. 
Патріотизм, любов до Батьківщини, почуття національного єднання та поваги до 

минулого нашого народу народжуються у серцях кожного з нас, коли звучить Державний Гімн і майорить Державний прапор.  
З великою повагою і щемом у серці згадаємо тих Героїв, які поклали своє життя за Україну. Схиляємо голови перед їхньою 

пам’яттю і дякуємо усім воїнам, які захищають сьогодні державну незалежність, суверенітет, територіальну цілісність. 
Випробування об’єднують український народ та роблять його сильнішим. Ми добре усвідомлюємо, що омріяна заможна та 

вільна Україна будується кожним із нас. Ми усі разом і кожен особисто відповідальні за долю своєї країни. 
Хай щастя і взаєморозуміння живуть поруч з вами у кожній домівці, а любов і злагода панують у кожній родині! Миру, достатку 

та благополуччя усім жителям Малишкового краю, а Україні – процвітання! 
З повагою 

Обухівський міський голова Олександр Левченко

                              Дорогі жителі Київщини! 
                        Щиро вітаю вас з нашим головним державним святом – Днем Незалежності України! 
         Нас об’єднує любов до Батьківщини, щире бажання зробити свою рідну країну сильною, заможною, справед     

ливою. Нас об’єднує мрія жити у великій квітучій європейській державі. 
В України героїчне минуле і щасливе майбутнє. Знаю, що багато тих, хто розчарований теперішнім. Після прези-

дентських та парламентських виборів були великі очікування, і далеко не всі вони справдилися. Якщо в Києві ще 
помітні якісь зміни, то на місцях  життя залишилося без змін. Люди, які десятиліттями руйнували нашу державу, 

продовжують представляти владу в багатьох селах, містах, районах. Запевняю вас – це ненадовго. Процеси, що почалися в минулому 
році, вже не зупинити. Зміни будуть, і кожен зможе особисто відчути їхні результати. Ми обов’язково переможемо! 

Закликаю вас вірити в нашу країну. Адже саме ми сьогодні несемо відповідальність за її майбутнє. Саме в наших силах зробити 
Україну такою, якою ми хочемо її бачити. 

Дякую всім, хто своєю відданою працею, талантом, відповідальним ставленням до справи попри всі негаразди робить свій внесок у 
розвиток Київщини та всієї держави. 

Бажаю всім вам міцного здоров’я і благополуччя, взаєморозуміння і затишку в родинах, підкорення професійних вершин на благо 
нашої Батьківщини. Нехай День Незалежності завжди буде для вас днем гордості за рідну країну! 

Зі святом, з Днем Незалежності України! 
З повагою Олександр Дубінський, народний депутат України,  

голова Київської обласної організації політичної партії «Слуга Народу»
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Д е б не перебували діти поза бать-
ківським домом, вони повинні 
бути захищені від усіх небезпек. 

Адже виряджаючи їх за поріг, ніхто не хоче 
думати про погане. Тому нам, дорослим, 
слід робити все для того, щоб дітям у ди-
тячих садках, школярам у школах чи на 
оздоровленні і відпочинку  було комфор-
тно, весело, а головне – завжди безпечно.  

Важливою складовою повноцінного 
функціонування закладів освіти є пожеж-
на безпека. Особливо з огляду на трагічні 
випадки, що сталися в деяких навчальних 

закладах на території країни. 
Діти, педагоги та усі, хто бере участь в 

освітньому процесі, повинні стовідсотко-
во мати безпечні умови для навчання. Для 
Обухівської міської ради  це стало одним з 
пріоритетних напрямків при підготовці за-
гальноосвітніх закладів до нового навчаль-
ного року. Ось що з цього приводу говорить 
Обухівський міський голова О.М.Левченко: 

Яким би не був міський бюджет, коштів 
завжди на щось не вистачає. Але легкова-
жити з дитячою безпекою в дошкільних та 
загальноосвітніх закладах нашого міста ми 
просто не маємо права. 

Зрозуміло, що найкращий спосіб убе-
регтися від пожежі – не допустити її та 
попередити усі негативні наслідки. Саме 
для цього ще в 2019 році було виготовле-
но проєктно-кошторисну документацію на 
суму 270 тис. грн. для усіх закладів освіти 
на встановлення автоматичної пожежної 
сигналізації та оповіщення про пожежу. 

У 2020 році Обухівська міська рада виді-
лила близько 8 млн. грн. для встановлен-
ня такої протипожежної системи. Сьогодні 
вона діє в усіх закладах освіти. 13 серпня 

ми відвідали ліцеї нашого міста, де підряд-
ники та розробники проєктно-кошторисної 
документації продемонстрували, як пра-
цює ця система. Зазначимо, що її можна 
використовувати і в інших цілях, напри-
клад, для надання інформації, оголошень 
та проведення шкільних заходів. 

Хочемо також додати, що для усіх наших 
ліцеїв закуплено пожежний інвентар, рука-
ви, вогнегасники, планується здійснення 
монтажу блискавкозахисту. 

Звичайно, не залишились поза увагою 
дошкільні дитячі заклади. Запланували 

створення такої ж системи пожежної сиг-
налізації та ряд інших заходів з безпеки в 
дитячих садках міста. Для цього з міського 
бюджету виділено 270 тис. грн., зокрема, 
на виготовлення ПКД та 2,6 млн. грн. – без-
посередньо для встановлення даної систе-
ми. 

Нагадаємо, що в усіх закладах загальної 
середньої освіти нашої громади у 2019 році 
було реалізовано проєкт «Безпечна і роз-
умна школа» на суму 6 млн. грн., в рамках 
якого встановлено відеокамери та турніке-
ти і введено ставки охоронців за рахунок 
міського бюджету. 

 Переконані, що ми точно досягнемо 
успіху, якщо день-у-день будемо рухатися 
у заданому напрямку і завжди пам’ятати-
мемо, що ми все робимо для наших дітей 
– нашого майбутнього. 

Щиро дякуємо усім, хто впровадив цей 
важливий проєкт у життя: підрядникам, 
управлінню освіти виконавчого комітету 
Обухівської міської ради, директорам лі-
цеїв за підтримку та сприяння у створенні 
безпечних умов для учасників освітнього 
процесу нашої громади. 

М и йдемо в ногу з поступом ін-
формаційних технологій, смі-
ливо запроваджуємо їх у різ-

них галузях діяльності нашої громади та 
використовуємо на практиці, беручи до 
уваги досвід інших міст. Місто Обухів є 
одним з перших, де впроваджується ба-
гато успішних проєктів та ініціатив, а з 
перетворенням у громаду, можливостей 
стало ще більше. Та й потреб, звісно, теж. 

Саме тому підписання двох важливих 
документів – Меморандумів, що відбулося 
18 серпня 2020 року в приміщенні міської 
ради, стало ще одним яскравим свідчен-
ням цього.  

Так, було підписано Меморандум про 
співпрацю між Агенцією регіонального ро-
звитку Київської області в особі директора 
Крепака Дмитра та Обухівською міською 
радою. Основними напрямками діяльності 
цієї Агенції є сприяння інноваційно-інве-
стиційному та соціально-економічному 

розвитку Київщини, пошук та супровід 
інвесторів, взаємодія з міжнародними 
фінансовими організаціями і донорами, 
визначення пріоритетних і стратегічних на-
прямків розвитку для регіонів та окремих 
територій, а також підтримка розвитку ма-
лого та середнього бізнесу. 

У рамках цієї Угоди ми як перспективна 
об’єднана громада матимемо усі можли-
вості для покращення інвестиційної при-

вабливості та зможемо залучати інвесторів 
для притоку інвестицій. 

Наступним, не менш важливим момен-
том нашої спільної зустрічі, було підпи-
сання Угоди про взаєморозуміння та спів-
робітництво між виконавчим комітетом 
Обухівської міської ради та ПАТ «ВФ Украї-
на» («Vodafon») в особі заступника гене-
рального директора Большакова Андрія.  

Основною метою підписання  такої уго-
ди є впровадження інноваційних проєктів 
у галузі smart city інфраструктури, покра-
щення комфорту, якості життя мешканців 
Обухівської міської ОТГ, розвитку цифрової 
інфраструктури. Наприклад, завдяки вико-
ристанню сучасних цифрових технологій, 
зокрема Інтернету, на базі мереж четвер-
того (4G) та, в перспективі, п’ятого (5G) 
поколінь зв’язку, ми зможемо налашту-
вати послуги електронної передачі показ-
ників лічильників від підприємств, уста-
нов та організацій комунальної власності 

Обухівської міської ради. Також у подаль-
шому обладнання дозволяє організувати 
і такі сервіси, як управління «розумним» 
освітленням, диспетчеризація та відслід-
ковування транспорту на маршрутах ОТГ, 
гнучке та «розумне» управління світлофо-
рами, рівень трафіку, «розумна» парковка, 
моніторинг стану повітря та багато інших 
корисних і зручних для мешканців проєк-
тів. 

Важливо зазначити, що обладнання ком-
панії «Vodafon» дозволяє використовувати 
зв’язок і для вирішення таких завдань, як  
віддалений моніторинг стану заповнен-
ня контейнерів для сміття; поточний стан 
полів для с/г виробників (моніторинг воло-
гості/температури тощо) та багато інших. 

З упевненістю можемо сказати, що спів-
робітництво у галузях інвестицій та інфор-
маційних технологій є важливим, взаємо-
вигідним та перспективним кроком для 
розвитку Обухівської міської ОТГ. 

В ідповідно до Постанови Кабі-
нету міністрів України № 57 від 
27.01.1995 року зі змінами та 

доповненнями (надалі постанова КМУ 
№57),  виїзд з України громадян,  які не до-
сягли 16-річного віку, в супроводі одного з 
батьків або інших осіб здійснюється за  но-
таріально  посвідченою  згодою  другого 
з батьків із зазначенням у ній  держави  
прямування  та  відповідного  часового 
проміжку   перебування  у  цій  державі,  
якщо  другий  з  батьків відсутній у пункті 
пропуску. Однак це правило має загаль-
ний характер. В той же час, 28 серпня 2018 
року набрав чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо створення економічних 
передумов для посилення захисту права 
дитини на належне утримання» (надалі За-
кон - № 2475), спрямований на посилення 
захисту прав дитини на належне утриман-
ня, цей Закон передбачає зміну правил 
виїзду дитини за кордон, зокрема, виїзд за 
кордон дитини без нотаріально посвідче-
ної згоди другого з батьків та інші випадки.  

Отже, якщо дитина проживає з од-
ним із батьків, який не перешкоджає ін-
шому в побаченнях і спілкуванні з ди-
тиною, в такому випадку НЕ ПОТРІБНО 
отримувати дозвіл іншого на виїзд за 
кордон дитини на строк до 1 місяця.  
За умисне порушення строків перебуван-
ня за кордоном настає адміністративна 
відповідальність – штраф від 1700 до 3400 

грн. та втрата права виїзду з дитиною за 
кордон без згоди другого з батьків на рік 
для того з батьків хто перебував з дитиною 
за кордоном за вищенаведених обставин 
більше 1 місяця. 

Також той із батьків, з яким за рішенням 
суду визначено або висновком органів 
опіки та піклування підтверджено місце 
проживання дитини, самостійно вирішує 
питання тимчасового виїзду за межі Украї-
ни на строк до 1 місяця та більше, з ме-
тою лікування, навчання, участі дитини в 
дитячих змаганнях, фестивалях, наукових 
виставках тощо, якщо наявна заборго-
ваність зі сплати аліментів, сукупний розмір 
якої перевищує суму відповідних платежів 
за 4 календарні місяці та 3 календарні мі-
сяці у випадку, якщо аліменти сплачуються 
на утримання дитини з інвалідністю. Для 
можливості виїзду дитини за кордон у цьо-
му випадку потрібно зробити наступне: 1) 
Отримати довідку про наявність заборго-
ваності зі сплати аліментів; 2) На кордоні 
пред’явити довідку про наявність у другого 
з батьків заборгованості та документ, що 
підтверджує тяжку хворобу або інвалідність 
дитини. Сама ж довідка про наявність за-
боргованості зі сплати аліментів видаєть-
ся органом державної виконавчої служби, 
приватним виконавцем протягом 10 днів та 
дійсна протягом 1 місяця. 

Крім того Постановою КМУ №57 визна-
чено також інші випадки виїзду дітей за 
кордон, а саме: 1) Виїзд з України дітей, 

які не досягли 16-річного віку, здійснюєть-
ся за згодою обох батьків (усиновлювачів) 
(далі - батьки) та в їх супроводі або в су-
проводі осіб, уповноважених ними, які на 
момент виїзду з України досягли 18-річ-
ного віку, у тому числі в супроводі членів 
екіпажу повітряного судна, на якому вони 
прямують. 2) Виїзд з України дітей, які 
не досягли 16-річного віку, в супроводі 
одного з батьків або інших осіб, уповно-
важених одним з батьків за нотаріально 
посвідченою згодою, здійснюється: 1) за 
нотаріально посвідченою згодою друго-
го з батьків із зазначенням у ній держа-
ви прямування та відповідного часового 
проміжку перебування у цій державі, якщо 
другий з батьків відсутній у пункті пропу-
ску; 2) без нотаріально посвідченої згоди 
другого з батьків: а) якщо другий з батьків є 
іноземцем або особою без громадянства, 
що підтверджується записом про батька у 
свідоцтві про народження дитини, та який 
(яка) відсутній у пункті пропуску; якщо у 
паспорті громадянина України для виїзду 
за кордон, з яким перетинає державний 
кордон дитина, яка не досягла 16-річного 
віку, є запис про вибуття на постійне міс-
це проживання за межі України чи відмітка 
(штамп) про взяття на постійний консуль-
ський облік у закордонній дипломатичній 
установі України або перебування такого 
громадянина на постійному консульсько-
му обліку підтверджується довідкою про 
перебування на консульському обліку, яка 
формується з використанням засобів ві-
домчої інформаційної системи МЗС; б) у 
разі пред’явлення документів або їх но-
таріально засвідчених копій: зокрема - сві-

доцтва про смерть другого з батьків; -рі-
шення суду про позбавлення батьківських 
прав другого з батьків; - рішення суду про 
визнання другого з батьків безвісно відсут-
нім; - рішення суду про визнання другого з 
батьків недієздатним; - рішення суду про 
надання дозволу на виїзд з України дитині, 
яка не досягла 16-річного віку, без згоди 
та супроводу другого з батьків; - довідки 
про народження дитини, виданої відділом 
реєстрації актів цивільного стану, із зазна-
ченням підстав внесення відомостей про 
батька відповідно до частини першої стат-
ті 135 Сімейного кодексу України (під час 
виїзду дитини за кордон у супроводі оди-
нокої матері); - довідки про наявність за-
боргованості із сплати аліментів, сукупний 
розмір якої перевищує суму відповідних 
платежів за чотири місяці, виданої органом 
державної виконавчої служби, приватним 
виконавцем; - свідоцтва про народження 
дитини, виданого компетентним органом 
іноземної держави, що не містить відомо-
стей про батька дитини, легалізованого 
або засвідченого апостилем, а також без 
будь-якого додаткового засвідчення у ви-
падках, передбачених міжнародним дого-
вором України; 

Також звертаємо увагу що, Виїзд за кор-
дон на відпочинок та оздоровлення груп 
дітей, до складу яких входять діти-сироти 
і діти, позбавлені батьківського піклуван-
ня, віком від 7 до 18 років, здійснюється 
відповідно до вимог Порядку організації 
виїзду дітей за кордон на відпочинок та оз-
доровлення, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 грудня 
2005 р. N 1251. 

ПожежНа сигНалізаЦія в НавчалЬНих закладах  
– річ НеобхідНа та ПерШочергова

у місЬкіЙ раді відбулося ПідПисаННя двох важливих мемораНдумів, 
які Є ПередумовоЮ ПрогресивНого розвитку НаШої громади 

виїзд дитиНи за кордоН 
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А варію на Чорнобильській АЕС 
досі називають найбільшою тех-
ногенною катастрофою за всю 

історію розвитку атомної енергетики. 
Нарівні з аварією на АЕС «Фукусима-1» 
в Японії, яка сталася 2011-го року, Чор-
нобильській енергетичній трагедії при-
своєно 7 рівень небезпеки за Міжнарод-
ною шкалою ядерних подій.  Локальна 
катастрофа з глобальними наслідками, 
від яких світ не може оговтатися й досі... 

1:36 – цей час став точкою неповернен-
ня, адже з цього моменту було зрозуміло – 
реактор зупинити вже неможливо.  

30 працівників АЕС загинули внаслідок 
вибуху або гострої променевої хвороби 
впродовж кількох місяців. 

140 тис. кв. км території виявилися за-
брудненими через радіоактивні опади і по-
тужне випромінювання. 

350 тис. людей були евакуйовані із зони 
вибуху. 

600 тис. людей стали ліквідаторами 
аварії. 

26 квітня 1986 рік. Цей день багато хто 
пам’ятає, але ті, хто брав участь в ліквідації 
аварії, не забудуть ніколи.  

«Страшне враження від того, що проїжд-
жаючи селами, ми бачили пусті хати, від-
криті двері, а в хатах – ляльки. Люди про-
щалися назавжди з житлом.  Страшно від 
усвідомлення, що ці радіоактивні фони не 
кислі, не мигтять, ні кольору не мають, ні 
тепла. Єдиний доказ, якщо пристрій на тобі 
пищить, ти розумієш, наскільки небезпеч-
но навколо. 1 листопада 1986 року мене 
на швидкій завезли в Київ – не витримала 
система судин. Я був тоді у складі держав-
ної урядової комісії. Займався водогоспо-
дарськими організаціями України по ви-
конанню завдань з перекриття можливого 
транспортування через ґрунтові води тяж-
ких металів, щоб вони не потрапили в річку 
Прип’ять. Там тоді стояло 3 земснаряди, 
пастки, щоб увесь той бруд, що міг потра-
пити в Дніпро, осідав там. А воду з Дніпра 
на той час пили 32 млн. населення Украї-
ни»,  – розповів учасник ліквідації трагедії 
Олександр Бритвін. 

«Я працював в АТП 1328 в місті Обухові. 
Коли трапилося таке горе, з рейсів нас 
додому ніхто не пустив. Чекали всі на базі 
якогось розпорядження і головне, ніхто 
нічого не говорив. Потім приїхало керівни-
цтво, дозволили взяти щось поїсти. Виши-
кували нас у колонну і так поїхали на ева-
куацію людей із Прип’яті. Стояла колона з 
20-ти машин. Люди в чому були, так і вихо-
дили, нічого з собою не брали», – пригадує  
Віктор Яненко.  

Таких героїв в Обухові чимало. Всі вони 
товаришують і, навіть, створили громад-
ське об’єднання «Спілка інвалідів Чор-
нобиля». Зізнаються, ідея виникла ще в 
2013-му. Тоді організація налічувала 20-30 
чорнобильців, а сьогодні завдяки плідній 
праці і високому рівню довіри до складу 
спілки входить понад 200 учасників. 

«Це члени організації, з якими ми по-
стійно контактуємо і ведемо діалог. Ми 
об’єднуємо всіх чорнобильців району. Це і 
Українка, Обухів і села Обухівщини. Наша 
структура створена для того, щоб надати 
соціальну допомогу та захист абсолютно 
всім чорнобильцям. Цих людей ми знає-
мо, знаємо їх проблеми і намагаємося до-
помогти. В кінці 2018 року у нас був один 
чорнобилець, який понад 20 років стояв на 
пільговій черзі в Обухові, але так і не отри-
мав квартиру. Ми попрацювали з міською 
радою і на початку 2019 року ця людина 
отримала-таки 2-кімнатну квартиру», – 
розповідає Олександр Бритвін. 

Одного разу вже пройшовши пекло, 
доля  продовжує їх випробовувати на міць 
і далі. Так, аби отримати дах над головою, 
інвалідам Чорнобиля довелося звернутися  
і до суду. 

«У цій тяжбі був тоді задіяний депутат 
міської ради Володимир Геращенко. У них 
був офіс у районному Будинку культури. 
Коли мене обрали керівником, ми поста-

вили питання перед Геращенком, щоб він 
звільнив той офіс, адже договором з місь-
кою радою і цією організацією було пе-
редбачено, що дане приміщення призна-
чене для громадської організації, спілки 
інвалідів Чорнобиля. Однак депутат не за-
хотів звільняти офіс. Ми пройшли 3 суди і 
виграли! Геращенко вийшов з офісу», – ко-
ментує ситуацію голова спілки О. Бритвін. 

За його словами, саме завдяки міській 
раді в орендованому приміщенні зроби-
ли ремонт, закупили все необхідне та об-
лаштували інтер’єр відповідно до теми 
Чорнобиля. Люди повірили у справед-
ливість та потягнулися до злагодженої ко-
манди.  

Відтоді співпраця між міською радою та 
чорнобильцями почала лише зростати, на-
лагодилося і фінансування. Матеріальна 
допомога виділяється абсолютно всім без 
винятку у розмірі 1000 грн, у той час, коли 
районна рада лише час від часу підтримує 
максимум 5 чоловік, кинувши кістку – 400 
грн. За яким принципом голова районної 
ради обирає гідних відзнаки залишається 
невідомим!  

Власне,  як і факт нехтування вшануван-
ня загиблих Чорнобильської катастрофи. 

Велике опромінення стало основним 
фактором для подальшого прояву захво-
рювань серцево-судинної системи, шлун-
ково-кишкового тракту, щитовидної зало-
зи, онкології, руйнування кісток та зубів. 
Завдяки програмі «Турбота», протезування 
зубів відбувається за рахунок держави, а 
нужденні можуть отримати відшкодування 
за лікувальний процес від міської ради.  

Чорнобильці зізнаються, що хоча і мають 
пільги, але запевняють, що звертаючись до 
районної лікарні,  їм   відмовляють у надан-
ні лікування, бо там просто немає місця. 

«Ми звертаємось у нашу районну лікар-
ню – нема де чорнобильців розмістити.  Ми 
домоглися і завдяки міській раді і Олек-
сандру Кононенку, зробили 2 палати по 2 
ліжко-місця. Палати зроблені з нуля, об-
лаштовані всім необхідним: є душ, туалет», 
– додає Олександр Бритвін. 

Наші журналісти вирішили перевірити і 
зустрілися з чорнобильцями, які наразі пе-
ребувають у лікарні. Ось що ми дізналися.  

Умови перебування дійсно прекрасні, 
але учасники ліквідації Чорнобильської 
трагедії обурені тим, що попри свій неоці-
ненний вклад у рятування світової екології 
та життя людей, їх кидають напризволяще. 
Виявляється, перебуваючи на лікуванні 
в районній лікарні, враховуючи всі пільги 
та права, власне районна рада повинна 
була би брати на себе витрати і надавати 
ліки безкоштовно. Адже тижневий курс 
терапії обходиться чорнобильцям у кру-
гленьку суму і самостійно вони просто не 
в силі забезпечити себе всім необхідним. 
Натомість видаються лише кілька шприців, 
бинт і банки з фізрочином. 

Такий прояв недбалості та неповаги і 
справді обурює. Ми поспілкувалися з ди-
ректором Обухівського міського центру 
первинної медико-санітарної допомоги і 
з’ясували обставини, за яких відбувається 
фінансування чорнобильців з боку міської 
ради. Оксана Фетисенко розповіла, що за 
умови лікування на денному стаціонарі та 
зверненню до сімейного лікаря  хворі спіл-
ки інвалідів Чорнобиля будуть забезпечені 
всім необхідним і фінансуватися в повному 
обсязі.  

«Лікування обходиться приблизно від 
1500 до 2000 грн. за 10 днів. Але тішить 
те, що хоч після лікування за програмою з 
допомоги чорнобильцям та завдяки Олек-
сандру Левченко можна буде принести 
виписку з історії хвороби, звернутись із 
заявою в міськвиконком і компенсувати 
вартість лікування у розмірі 1800 грн.»,  – 
розповідає пацієнт лікарні.  

Ми дякуємо своїм героям за життя, що 
34 роки тому не побоялися ступити в не-
відомість та мужньо виконали свій обов’я-
зок. Залишається лише, щоб влада і надалі 
виконувала свій! 

Депутати від «Слуги Народу» і «Укравто-
дор» 12 серпня поточного року презентува-
ли новий масштабний проєкт будівництва 
Київської обхідної дороги (КОД) довжиною 
майже 150 км, який реалізується в рамках 
президентської програми «Велике будів-
ництво». Частина нової обхідної навко-
ло столиці має пройти по території 94-го 
округу, і як депутат, якому виборці довіри-
ли право захищати свої інтереси, не можу 
не відреагувати на «багато галасу»,  що під-
німається сьогодні навколо цього питання. 

Насамперед хочеться наголосити, що 
будівництво нової КОД – це не забаганка 
якогось чиновника чи бізнесмена, це не 
дорога, яка потрібна групі олігархів, щоб 
їм було комфортніше діставатися своїх 
дач – це проєкт всеукраїнського масштабу, 
реалізація якого продиктована реальними 
потребами. 

Півкільце навколо Києва з’єднає доро-
ги і траси різних напрямків, і це необхідно 
для розвитку інфраструктури всієї країни. 
Звісно, всі ми хочемо жити в «райських ку-
точках», поруч з якими не буде ні заводів, 
ні сміттєвих звалищ, ні великих галасливих 
трас.  При цьому ми користуємося товара-
ми, які виготовлені на заводах, продукуємо 
сміття і їздимо великими дорогами. Тому 
перш ніж бездумно «захищати» свою тери-
торію від усього, що нібито може принести 
шкоду, варто реально подивитися на речі 

і як мінімум об’єктивно зважити всі «за» і 
«проти». 

Об’єктивно нова КОД вкрай необхідна 
сьогодні перш за все Києву, оскільки стара 
об’їзна дорога вже давно не справляєть-
ся зі своєю функцією. З понад 600 тисяч 
машин, які за добу проїжджають столи-
цею, приблизно 40% їдуть транзитом, і 
це означає, що всі ці транспортні засоби 
можна легко прибрати з міста, якщо буде 
побудована нова об’їзна дорога. Коли в 
Києві стане менше заторів, певну вигоду, 
безумовно, відчують і мешканці Київщини, 
більшість яких працюють у столиці і що-
денно кілька годин витрачають на дорогу, 
вистоюючи у виснажливих транспортних 
тягучках. 

Нова об’їзна дорога має бути побудо-
вана – без неї столиця вже не витримує 
трафіка і потоку транзитних фур. Тож, сьо-
годні не стоїть питання чи потрібно будува-
ти КОД.  Сьогодні необхідно максимальну 
увагу приділити тому, ЯК має бути побу-
дована нова об’їзна дорога, щоб вона не 
зашкодила і не принесла дискомфорт жи-
телям населених пунктів Київської області,  
по території яких буде проходити. 

Один із пріоритетів, за який я виступаю 
при реалізації будь-яких проєктів,– це про-
зорість і контроль за використанням бюд-
жетних коштів. Загальна вартість нової КОД 

оцінена у 85 млрд гривень. І це величезна 
сума, частина якої може «піти в землю» і 
«перетворитися в пісок», як це часто відбу-
вається при будівництві доріг в Україні. Ще 
одним важливий момент – прозорість при 
відселенні людей і господарств з ділянок, 
які знаходяться на шляху будівництва КОД. 

Також вважаю, що в обговоренні питан-
ня будівництва нового об’їзного шляху 
має брати участь безпосередньо громад-
ськість. Одна справа, коли проєкт ство-
рюється в столичних кабінетах, і зовсім 
інша – коли його «бачення» обговорюють 
реальні мешканці, які можуть чітко і ясно 
вказати на його можливі недоліки. Сьо-
годні на моєму окрузі в населених пунктах 
Глеваха й Українка виникають хвилювання 
з приводу будівництва нової траси. Одразу 
хочу запевнити, що в цьому питанні я буду 
відстоювати інтереси мешканців Київсь-
кої області і зі свого боку зроблю все, щоб 
нова транспортна магістраль не шкодила 
екології та інфраструктурі Васильківського 
і Обухівського районів. 

Окремо хотілося б зупинитися на питан-
ні будівництва моста через Дніпро, який, 
за проєктом КОД, знаходитиметься в місті 
Українка. Мені добре відомо, що для меш-
канців цього міста будівництво нової до-
роги і моста – давній і болючий мозоль, на 
який час від часу наступають чиновники. 
Майже 15 років активісти Українки висту-
пають проти нової об’їзної, а в 2008 році 
навіть було проведено місцевий референ-
дум, на якому люди висловилися за те, щоб 
віддалити будівництво дороги від міста. 

Після того, як «Слуга Народу» і «Укравто-
дор» оголосили про початок будівництва 
КОД, в.о. мера Українки Тетяна Кучер тут 
же почала розпалювати незадоволення і 
навіть зареєструвала петицію на сайті пре-
зидента «Знову скажимо «Ні» будівництву 
Великої об’їзної дороги…». 

Лозунг «Ні – дорогам!» звучить майже 
так голосно, як «Ні – корупції!» і «Ні – нар-
котикам!», але, звичайно, не має під собою 
жодної вмотивованої підстави. Боротися з 
дорогами як зі злом у країні, яка всіма сила-
ми прагне в Європу з німецькими автоба-
нами і понад усього потребує будівництва 
якісних магістралей, – це, на мій погляд, 
нерозумно. Просто потрібно розглянути всі 
варіанти проєктів, обрати той, який підхо-
дить найбільше і є найменш небезпечним 
із тих, що існують. У тій  же Українці рішен-
ням переправи через Дніпро може бути як 
міст, так і підземний тунель – і всі ці варіан-
ти мають бути розглянуті з усіма наймен-
шими нюансами. 

Потрібно бачити не лише мінуси, а й 
плюси. Нова дорога з’єднає більші міста 
Київської агломерації, а з Обухова, Ва-
силькова, Українки стане набагато прості-
ше діставатися до аеропорту в Борисполі. 
Крім того, будівництво і обслуговування 
КОД передбачає нові робочі місця, яких 
вкрай потребують мешканці області.  По-
ява нової дороги підніме ціну землі, якою 
наразі володіють мешканці Київщини. 

Без сумніву, проблемою в цьому мас-
штабному проєкті стало питання екології і 
забруднення навколишнього середовища 
в населених пунктах, поруч з якими прохо-
дитиме КОД.  Громадськості сьогодні вар-
то приділити увагу шляхам вирішення цієї 
проблеми, аби убезпечити людей.  

Окрім цього, варто розуміти, що велика 
об’їзна будується, перш за все, для наших 
дітей та онуків. А вони, думаю, вирішать 
проблему забруднення навколишнього 
середовища і будуть їздити на електро-
мобілях чи іншому екологічно чистому 
транспорті. Тому зайві страхи –  не найкра-
ща позиція.  

КОД – це інвестиція в майбутнє, тому 
нам усім вкрай важливо сьогодні дивити-
ся трохи далі власного носа аби привести 
до комфортного майбутнього всю нашу 
країну. Адже дійти до Європи нашими роз-
битими дорогами ніяк не вийде.   

Актуальні новини про резонанси, подро-
биці справ державного сектору та політич-
ного життя країни читайте на dubinsky.pro

НаЙбілЬШа техНогеННа  
катастрофа світу 

олексаНдр дубіНсЬкиЙ: 
будівНиЦтво Нової об’їзНої дороги ПовиННо  
бути узгоджеНо з громадсЬкістЮ 
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Мені дуже приємно вітати вас з Днем народження села, 
адже  нещодавно ви приєдналися до нашої територіальної 

родини – Обухівської міської ОТГ. Впевнений, що попереду у 
нас великі можливості разом іти дорогою успіху та розвитку, 

 допомагаючи один одному.
Звичайно, таке свято для його мешканців є чудовою наго-

дою ще раз згадати, в якому прекрасному місці ви народи-
лися чи поселилися згодом. Ви пишете історію свого села, 

ви є його рушійною силою.
Я щиро бажаю усім мешканцям міцного здоров’я, благо-

получчя, сімейного затишку в кожну родину, миру, добра та 
процвітання!

Зі святом!

З повагою
Обухівський міський голова  

Олександр Левченко

15 серпня 2020 року на міському пляжі  
відбулася Відкрита першість міста з пляжного 
волейболу.

У змаганнях взяли участь спортсме-
ни з Обухова, Києва, Вінниці та зі Львова.

Отже, спортивний сезон відкрито!
Щирі вітання переможцям з поба-

жаннями успіху і подальших перемог!
Велика подяка організаторам -  

відділу молоді, фізичної культури та спор-
ту і комунальному закладу «Спорт для всіх»  
виконавчого комітету Обухівської  
міської ради за успішну підготовку змагань.

Дорогi мешканцi с. Дерев`яна!

20 серпня ми відкрили сезон від-
починку для діток особливих со-
ціальних категорій, які мають пільги.

З міського бюджету виділено 340 тис. грн. 
на путівки і транспорт для оздоровлення  
50 дітей в дитячому закладі «При-
бережний» смт Лазурне Скадовсь-

кого району Херсонської області.
З 20.08 по 2.09 вони матимуть прекрасну 

можливість отримати позитивні враження, по-
засмагати, набратися сил та поспілкуватися.

Перед поїздкою до моря усі діти та до-
рослі, що їх супроводжують, пройш-
ли необхідний температурний скринінг.

вдалого відПочиНку  
та ПозитивНих вражеНЬ!

відкрита ПерШістЬ міста 
з ПляжНого волеЙболу

Приймаємо замовлення на оголошення та 
рекламу. Вартість 1 см2 – 15 грн (реклама), 
вартість 1 см2 – 10 грн (оголошення).Графік 
роботи офісу: м. Васильків, вул. Гагаріна, 12, 
кв. 1. Середа, п’ятниця – з 10:00 
до 15:00.  Тел/Viber! (095) 554 09 59.  
e-mail obuhivgazeta@gmail.com


