
Д ень народження – завжди хвилююча 
й очікувана подія. Прожито ще один 
рік, є певні здобутки, напрацюван-

ня і плани. День народження міста – подія 
неординарна і вагома. Адже мова йде про 
участь у ньому десятків тисяч людей, хто 
своєю щоденною працею навчає, лікує, 
наповнює бюджет, охороняє мир і спокій, 
дбає про комфорт і затишок у кожному домі, 
про ошатність і чистоту на міських вулицях, 
в парках і скверах, про хліб на столі і пісню.   

Місто Обухів свої спільні іменини зазви-
чай святкує з розмахом, у сенсі – нікого 
не забути, згадати і подякувати всім ста-
ранним жителям міста, які працюють в ім’я 
його розвитку і процвітання.  

Нинішні урочистості через поширення 
захворюваності на COVID-19 до остан-
нього були під загрозою через  заборону 
проведення масових заходів. Однак благо-
получна ситуація та забезпечення органі-
заторами усіх карантинних заходів зібрала  
активних обухівчан на міському стадіоні 
імені Володимира Мельника в суботу, 19 

вересня 2020 року, на відзначення 658-ої 
річниці з дня заснування міста. Та голов-
ною мотивацією свята  було вшанування 
людей праці, які щодня  примножують до-

статок і добробут для всіх.  
Центральна відкрита спортивна арена 

міста Обухова – стадіон імені Володимира 
Мельника – в  суботу по обіді перетворила-
ся на високого рівня урочистий майданчик 
з мобільною сценою, фотослайдами про 
місто, музичним супроводом, червоною 
доріжкою,  автентичним козаком Обухом, 
засновником міста, та  атмосферою від-
чуття високого і доброго. Сприяв високій 
ноті свята теплий і погожий сонячний день, 
що восени є позитивним компонентом для 
створення гарного настрою.  

Звучать урочисті фанфари, на сцену 
піднімається гурт юних барабанщиць, які 
своїм вишколом і злагодженими рухами 

налаштовують присутніх на свято. Своє 
мистецтво присутнім дарують дитячі тан-
цювальні колективи і вокалісти. Хорео-
графічною візитівкою свята стали висту-
пи зразкового дитячого ансамблю танцю 
«Фаворит», художнім керівником якого є 
Юрій Стрембіцький.

Ведучий свята запрошує на сцену 
Обухівського міського голову О.М. Левчен-
ка.  У виконанні народного фольклорного 
колективу звучить гімн міста Обухова, сло-
во тримає Обухівський міський голова: 

– Доброго дня, шановні земляки, добро-
го дня, шановні обухівчани, гості нашого 
чудового і красивого міста! Я хочу всіх вас 
щиро привітати з днем народження нашо-
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У 2018 році була започаткована Молодіжна премія 
Обухівської міської ради, якою відзначаються пред-
ставники молоді, доробки яких вирізняються ви-

соким рівнем соціальної значимості, сповідують гуманні 
загальнолюдські цінності, український патріотизм і спри-
яють піднесенню авторитету міста Обухів в Україні та світі. 

На цьогорічному святкуванні Дня міста за попереднім рі-
шенням комісії було відзначено чотирьох лауреатів премії в 
2020 році: 

КОНОНЕЦЬ РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ 
Ще учнем  Роман організував та разом з друзями провів 

близько 30 активних заходів «Стоп, розливайки». Акції 
«Стоп, розливайки» були спрямовані на припинення про-
дажу алкоголю неповнолітнім. Під час акцій працівниками 
поліції були складені протоколи.  

Роман організував та разом з друзями провів акцію на 
підтримку українців, які потрапили у полон, до лап Кремля. 
Це був Всеукраїнський флешмоб ініціативи, який відбувся і  

           в нашому місті: «Напиши в’язням Кремля».
КЛИМЕНКО ІВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Іван Михайлович працює в Академічному ліцеї №4 на посаді вчителя інфор-

матики. Під час карантину провів онлайн-курси для вчителів закладу, організу-
вав роботу онлайн та навчив користуватись програмним  
забезпеченням Google Class, Zoom, Microsoft Teams, що  
дозволило працювати всім класам у синхронному режимі. 

МОШИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 
Олександр Васильович працює старшим технологом у 

ТОВ «Алеана»,  він  впроваджує та тестує нові пресформи 
та зразки, модернізує технології виготовлення, розробив 
та впровадив технологічні схеми, які дозволили скоротити 
цикли лиття на 10-15%, а також розрахував рецептури з ви-
користанням вторинної сировини до 50%. 

МАШУРЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІїВНА 
Працюючи асистентом вчителя Академічного ліцею №4, 

Ірина Валеріївна впроваджує нові ефективні методи ро-
боти, займаючись індивідуально корекційно-відновлю-
вальними роботами з використанням розвиваючих вправ. 
зарекомендувала себе як спеціаліст, який сміливо вносить 
та впроваджує інноваційні ідеї у процес  виховання майбут-
нього покоління. 
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Г орять торфи, тому рятувальники 
Обухівщини дедалі частіше за-
лучаються до ліквідації вогню на  

торф’яниках на території Обухівської ОТГ.  
Нагадаємо, що складність гасіння подіб-

них пожеж полягає у тому, що горіння про-
никає у більш глибокі шари торфу. При під-
земних пожежах вогню на поверхні ґрунту 
немає, лише інколи він пробивається з-під 
землі, але швидко зникає. Разом із тим 
виділяється дим, який стелиться поверх-
нею. До їх ліквідації залучається велика 
кількість вогнеборців, пального і спецтех-
ніки на тривалий термін. На такі пожежі 
не впливають ні вітер, ні добові зміни по-

годи. Під загрозою опиняються не лише 
компоненти екосистеми, а й домівки лю-
дей, які межують із торф’яними полями. 

Рятувальники зазначають, що най-
частіше причиною масштабних пожеж у 
природних екосистемах є наслідки люд-
ської легковажності. Адже громадяни 
досить часто нехтують правилами по-
жежної безпеки, залишаючи не загашене 
багаття або спалюючи побутове сміття.   

Служба порятунку Обухівщини нага-
дує, що спалювання сміття та сухої тра-
ви на відкритій території та поблизу на-
селених пунктів заборонено законом! 
Обухівський РС ГУ ДСНС України у Київській області.

П іротехнічні підрозділи ДСНС 
України щодня проводять робо-
ти щодо обстеження території  

певних регіонів нашої держави, виявлення, 
вилучення та знищення вибухонебезпеч-
них предметів часів минулих війн. Лише 
впродовж  однієї доби, а саме 14 вересня, 
було здійснено 54 виїзди, під час яких ви-
явлено 331 боєприпас. 

Загалом з початку року піротехнічні 
підрозділи ДСНС вилучили та знищили 49 
тис. 571 вибухонебезпечний предмет, у 
тому числі 1 тис. 9 авіаційних бомб. 

Тож, з метою запобігання нещасним ви-
падкам серед населення в разі виявлення 
вибухонебезпечних предметів, Державна 
служба України з надзвичайних ситуацій 
вкотре звертається до громадян з прохан-

ням дотримуватися правил безпечного по-
водження з вибухонебезпечними або неві-
домими предметами!  

Категорично забороняється: торкати-
ся підозрілого предмету або пересувати 
його; заливати його рідинами, засипати 
ґрунтом або чимось його накривати; здій-
снювати на підозрілий предмет звуковий, 
світловий, тепловий чи механічний впли-
ви, адже практично всі вибухові речовини 
чутливі до механічних, звукових впливів та 
нагрівання; намагатися самостійно знеш-
коджувати знахідку. 

Пам’ятайте, що у разі виявлення вибухо-
небезпечних предметів необхідно відразу 
повідомити про це за номером «101» або 
«102» і ні в якому разі не намагатися само-
стійно ідентифікувати знайдені боєприпа-
си. 

О перативні працівники Обухівсь-
кого відділу поліції провели 
кропітку роботу по встанов-

ленню та  затриманню серійного крадія.
Під час проведення профілактичних за-

ходів правоохоронці оперативно затри-
мали зловмисника, який протягом тижня 
вчинив серію крадіжок на території міста 
Українка та смт Козин. Ним виявився 
41-річний мешканець міста Українка, який 
уже відбував покарання за вчинення ана-
логічних злочинів, проте на шлях виправ-
лення не став.

Слідчі відкрили кримінальні проваджен-
ня за  вчинення крадіжки двигуна, госпо-
дарчого візка та двох велосипедів за ч. 3  
ст. 185 (Крадіжка) КК України.

Станом на сьогодні вирішується питання 
щодо оголошення підозри та обрання за-
побіжного заходу. Наразі поліція перевіряє 
чоловіка на причетність до вчинення інших 
злочинів на території Обухівського району. 
Триває досудове розслідування.

З метою проведення превентивних 

заходів щодо запобігання дитячому до-
рожньо-транспортному травматизму, 
16.09.2020  працівник ювенальної поліції 
Юлія Пушка спільно з працівниками відділу 
реагування патрульної поліції Обухівського 

відділу поліції  відвідала Академічний ліцей 
№2 (1 клас, 7 клас, 8 клас) та Академічний 
ліцей №4 (1 клас, 5 клас, 8 клас). Проведе-
но профілактичний захід на тему: «Безпека 
дорожнього руху».

Поліцейські Обухівщини взяли участь у 
нараді щодо запобігання дитячій злочин-
ності. 

Відбулась робоча зустріч представників 
Обухівського районного відділу філії Дер-
жавної установи «Центр пробації» у м. 
Києві та Київській області та працівників 
сектору кримінальної поліції, сектору пре-
венції, ювенальної превенції місцевого від-
ділу поліції з метою налагодження подаль-
шої ефективної співпраці.

Присутні обговорили низку питань щодо 
важливості запобігання правопорушеням 
серед неповнолітніх, перевірили списки 
неповнолітніх, які перебувають на обліку в 
ювенальній превенції поліції.

Також учасники наради прийняли ряд 
важливих рішень. Зокрема, про прове-
дення спільних заходів у сім’ях, де вихову-
ються діти і які мають конфлікт із законом; 
здійснення між представниками відомств 
оперативного обміну інформацією стосов-
но дітей, які скоїли злочин чи перебувають 
у складних життєвих обставинах.

21.09.2020 старшим інспектором юве-
нальної превенції сектору превенції 
Обухівського відділу поліції, капітаном 
поліції Юлією Пушкою, спільно з працівни-
ками  відділу реагування патрульної поліції 
Обухівського відділу поліції, було відвідано 
Трипільський ДНЗ «Чебурашка», та про-
ведено оздоровчо-профілактичний захід 
«Зарядка з поліцейським». Під час ранко-
вої зарядки дітки були активними, бадьо-
рими та усміхненими. Всі присутні отри-
мали позитивний настрій та заряд на цілий 
день. Дякуємо вихованцям та працівникам 
закладу за теплий прийом та до наступних 
зустрічей!

СПЕКОТНА І ПОСУШЛИВА ПОГОДА  
ПРИЗВОДИТЬ ДО ГОРІННЯ НЕ 
ЛИШЕ ТРАВ ТА ЛІСІВ, А Й ТОРФІВ!

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИЙ ПРЕДМЕТ! 

ІНФОРМАЦІЯ ВІД ПОЛІЦІЇ
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го міста, ім’я якому Обухів. 658 років — це 
досить великий і змістовний період історії 
нашого міста. Починаючи із землеробства, 
виноробства, всього, чим в давні часи зай-
мались наші пращури, місто поступово пе-
ретворилося в потужний промисловий, ін-
дустріальний осередок області. З великим 
задоволенням пишаюся тим, що тут, на 
цьому стадіоні, сьогодні зібралися люди, 
які причетні до сучасної історії міста. Ми 
обов’язково повинні згадати і подякувати 
воїнам різних поколінь, тим, хто захищав у 
грізні часи нашу землю, боронив державу. 
Актуально сьогодні згадати наших земля-
ків, які загинули в нинішній час, час ста-
новлення сучасної України.  Вони з небес 
разом з нами святкують цей день. Я хочу 
подякувати кожному жителю міста за те, що 
докладаєте багато зусиль, працюєте зара-
ди розвитку і благополуччя нашого краю. 
Хочу подякувати проєктантам і будівельни-
кам, які будували це місто, і з гордістю хочу 
сказати: ми з вами цей іспит склали. Все, 
що було зроблено до нас, ми примножили 
і зробили кращим. Хто б з вас де не пра-
цював: хто в промисловості, хто в освіті чи 
в медицині, в житлово-комунальному го-
сподарстві, ви є тими, хто сьогодні творить 
і пише історію нашого міста. Я пишаюся 
тим, що мені Господом Богом і вами була 
надана така можливість працювати з вами 
пліч-о-пліч, змінювати й  робити Обухів з 
року в рік кращим, чудовим. Ви щойно на 
слайдах побачили яким є наше місто з ви-
соти пташиного польоту. Ми кожного дня 
йдемо його стежками і, часом, не звер-
таємо увагу, як багато ми разом зробили, 
щоб Обухів дійсно став красивим. Сьогодні 

можна спокійно ходити містом, відпочива-
ти і отримувати  задоволення від тих благ, 
які є в ньому. Дай Боже нам сили, здоров’я 
і натхнення, щоб і надалі продовжувати і 

розвивати наше місто. Хочу нагадати, що 
приблизно через місяць ми будемо обира-
ти владу. Я вірю в мудрість вашу, вірю в му-
дрість всіх людей, які живуть в цьому місті. 
Ви зробите правильний вибір, щоб і надалі 
наше місто продовжувало розвиватись. 
Шановні земляки! Дорогі обухівчани! До-
бра вам  і вашим родинам, благополуччя 
на багато-багато років. Урочистості, при-
урочені 658-й річниці народження міста 
Обухова, оголошую відкритими. 

Звучить Гімн України. Розпочинається 
нагородження кращих жителів Обухова, які 
досягли високих показників в соціально- 
економічному розвитку міста. Це — сот-
ні людей, які сумлінно працюють на своїх 
робочих місцях. Вчителі в загальноосвіт-
ніх закладах, лікарі, промисловці, керів-
ники, лаборанти, тренери і викладачі, ку-
харі, охоронці, воїни-захисники, учасники  
бойових дій, громадські активісти, ветера-
ни праці.  Всі вони отримали почесні гра-
моти від Обухівської міської ради, подяки 

від Обухівського міського голови, цінні по-
дарунки (молодята отримали пральні ма-
шини, золоті ювіляри - мультиварки), гро-
шові винагороди.  

Були на святі в Обухові й почесні гості, 
які щиро вітали місто з днем народження і 
бажали досягнення нових вершин. Звуча-
ли надіслані вітання від міст-побратимів: 
німецького Радебойля, грузинського Ха-
шурі, ізраїльського Нешер, словенського 
Грозуплє, польського Бенджін, українсько-
го Миргорода.  

 Вшанували кращих своїх земляків піс-
нею і танцем самодіяльні і професійні ар-
тисти. Справжньою окрасою був виступ 
народного хору «Явір» ПрАТ «Київський 
КПК», який створює позитивний культур-
но-мистецький імідж нашого міста. Вміють 
в Обухові люди працювати на славу. Вміє 
влада гідно вшанувати людей праці, по-
дякувати за досягнуті результати, мотиву-
вати на нові звершення. Воістину правду 
кажуть: хто хоче робити добро, той шукає 
можливості, хто не хоче — той шукає ви-
правдання. Схоже, обухівчани змогли збе-
регти прадавні чесноти від своїх пращурів, 
не розгубили їх в сучасному ритмі життя. 
Можливо, саме в цьому криється здатність 
бути Людиною, незалежно від професії чи 
займаної посади. Здатність, яка дає силу 
рухатись вперед і відчувати надійну руку 
підтримки. 

Урочистості завершились. А місто розпо-
чинає відлік наступного року своєї історії 
вже в новому статусі — центру Обухівської 
міської об’єднаної територіальної грома-
ди. Нехай він буде щедрим на добро і нові 
здобутки! Щастя тобі, Обухове!

Лада Хуторянська 

ЗОЛОТІ ЮВІЛЯРИ: 
  1. Андрущенко Федір Дмитрович 
       Попова Лідія Олексіївна 
  2. Говорун Василь Миколайович 
       Побігай Любов Іванівна 
  3. Гора Григорій Костянтинович  
       Сорока Ольга Степанівна 
  4. Гончаров Анатолій Петрович 
       Мартіянова Алла Яківна 
  5. Дзюбаненко Михайло Іванович 
       Якименко Ольга Петрівна 
  6. Король Петро Стефанович 
      Омельченко Любов Яківна 
  7. Люшненко Валерій Дмитрович 
       Кучеренко Надія Антонівна 
  8. Савченко Григорій Михайлович 
       Мірошниченко Ольга  
       Володимирівна 
  9. Семенюк Іван Денисович 
       Кутова Ганна Харлампіївна 
10. Сидорчук Микола  
       Миколайович 
       Мартиненко Віра Миколаївна 
11. Сокур Григорій Тимофійович 
       Топчій Галина Володимирівна 
12. Щербань Олександр  
       Володимирович 
       Редька Любов Григорівна 
13. Терентьєв Микола Сергійович      
       Федулова Людмила Олексіївна 
14. Парамонов Олександр 
       Миколайович 
       Бальчинська Ніна Романівна 
15. Манушкін Юрій Дмитрович 
       Антонова Олександра Михайлівна

1. Андрєєва Галина Петрівна 
2. Байненкова Людмила Костянтинівна 
3. Байненкова Ольга Миколаївна 
4. Березовський Валентин Васильович 
5. Борцова Юлія Віталіївна 
6. Волощенко Галина Павлівна 
7. Гетьман Віра Іванівна 
8. Гетьман Клавдія Вікторівна 

Велика шана і уклін родинам загиблих та померлих воїнів АТО/ООС
  9. Голота Анастасія Вікторівна 
10. Забєлін Денис Валерійович 
11. Зосим Галина Олексіївна 
12. Кабанець Тетяна Андріївна 
13. Кияниця Лариса Станіславівна 
14. Коваленко Христина Петрівна 
15. Коваль Інна Петрівна 
16. Кононко Тамара Федорівна

17. Кріпка Наталья Миколаївна 
18. Лавриненко Парасковія Григорівна 
19. Литвиненко Зінаїда Василівна 
20. Марков Сергій Петрович 
21. Петрова Надія Василівна 
22. Підгайна Любов Степанівна 
23. Рачинська Валентина Миколаївна 
24. Рачинська Наталія Олександрівна 

25. Рожкова Ольга Олександрівна 
26. Сергеєва Наталія Степанівна 
27. Тимко Ольга Іванівна 
28. Чаплінська Антоніна Євгенівна 
29. Чаплінська Світлана Анатоліївна 
30. Шарінова Тетяна Миколаївна 
31. Ярова Євгенія  В’ячеславівна
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Н ещодавно на запрошення 
Обухівського міського голови  
О.М. Левченка наше місто 

відвідав вчений  із світовим іменем і визнан-
ням – Д. О. Мельничук, академік НАН і НААН 
України, Герой України, голова ГО “Рада 
Героїв України в АПК”.  Відбулася конструк-
тивна розмова з питань екологічної безпе-
ки та сертифікації продукції в Україні від-
повідно до Міжнародної системи сталого 
розвитку природи і природокористування. 

Як часто ми ставимо собі питання –  
наскільки насправді все наше життя і 
діяльність залежать від довкілля? Давайте 
будемо відверті: нечасто, якщо взагалі за-
мислюємось, живучи в шаленому ритмі. 

За примарною яскравістю картинки на-
шого повсякденного життя,  задоволенням 
особистих бажань і пріоритетів людство  
мало замислюється над екологічною за-
грозою, яка в окремих регіонах плане-
ти вже стукає в двері. Екологія як наука 
базується на дослідженнях і констатує різ-
ке і прогресуюче зменшення біорозмаїття 
на планеті Земля. Це в свою чергу може 
стати   головною загрозою поширення 
голоду. Необдумані індустріалізація й ур-
банізація спричинили зменшення видів і 
кількості живих істот на материках і у водах 
світу, що призвело до порушення балансу 
між киснем і вуглекислотою в атмосфері 
у бік збільшення кількості вуглекислоти з 
явищами “парникового ефекту”, що обу-
мовлює  потепління клімату. Різке зростан-
ня  в атмосфері кількості оксидів сірки і азо-
ту проявляється явищами кислотних дощів 
і смогів та “закисленням” ґрунтів і вод. Це 
в свою чергу обумовлює порушення тра-
диційних агроландшафтів та посилення 
таких хвороб у людей, як діабет, подагра, 
алергія, рак. Забруднення довкілля і зміна 
клімату негативно впливають на розпад ко-
ралових  рифів у морях, на біосферу в ціло-
му, забруднення води і харчів надзвичайно 
токсичними речовинами:  важкими мета-
лами, радіонуклідами, пестицидами, кон-
сервантами, отруйними речовинами тех-
нологічних і побутових відходів. Зростає 
кількість країн, де населення не забезпе-

чене питною водою і харчами, що обумов-
лює виникнення великих конфліктів і війн 
за території та порушує  проблему виму-
шеної міграції біженців тощо.  

Йшла мова і про Міжнародну науково-ін-
новаційну програму “Сталого розвитку 
Природи і природокористування в Україні», 
яку ініціювали академіки Б.Є. Патон,  
Д.О. Мельничук та інші вчені. 30 верес-
ня 2019 року Президент України підписав 
Указ №722/2019 «Про Цілі сталого розвит-
ку України на період до 2030 року» з ме-
тою забезпечення національних інтересів 
України щодо сталого розвитку економіки, 
громадянського суспільства і держави для 
досягнення зростання рівня та якості жит-
тя населення, додержання конституційних 
прав і свобод людини і громадянина. 

Реалізація Програми допоможе регулю-
вати всі види людської діяльності, управ-
ляти і  контролювати запровадженням 
відповідних міжнародних  і національних 
стандартів якості, що означає гарантувати 
безпеку і поліпшення здоров’я нації в май-
бутньому. 

Ще у 20-х роках минулого століття, влас-
не, 100 років тому, знаменитий вчений, 
засновник Національної академії наук 
України академік Вернадський  застерігав 
людство про згубний розвиток змін  у При-
роді й суспільстві, якщо воно  (людство) 
буде так зневажливо ставитись до навко-
лишнього середовища. Прислухалось, але 
не робило все необхідне. Тому й маємо 
проблеми. 

Україна, на жаль, опинилася сьогодні 
в числі країн з величезними екологічни-
ми проблемами. Довкілля вже стогне від 
наруги над ним і волає про захист. Чого 
тільки  варте тотальне знищення Карпат-
ських лісів, вирубка тисяч гектарів лісів під 
Києвом чи в будь-якому регіоні Поліської 
зони! На території нашої країни, над при-
родою в центрі Європи завис Дамоклів 
меч. 

Для порятунку довкілля потрібні негай-
ні дії – перш за все, визнання державою 
найпріоритетнішим  питанням вирішення 
зазначених проблем довкілля.   

Зволікання та байдужість до висновків  і 
рекомендацій  вітчизняних вчених  сьогод-

ні, як і в попередні роки,  призведуть   до 
більш гірких реалій. 

Українські вчені ще в перші роки прого-
лошення незалежності мали план виходу 
України з екологічної небезпеки. На рівні 
держави було ухвалено чотири закони, три 
декрети, Указ президента і чимало інших 
нормативних документів. Але далі справа 
не пішла. І сьогодні Україна програє на всіх 
фронтах, порівняно з успішними  країна-
ми світу,  в тому числі, й на економічному. 
Західні ринки приймають тільки ту інозем-
ну продукцію, яка відповідає ISO-стандар-
там і де впроваджена екологічна система 
менеджменту якості і безпечності на всіх 
етапах отримання певної продукції, що 
продається на міжнародних ринках за ви-
сокими  цінами. Будь-яка інша нестандар-
тизована продукція якщо і потрапляє на 
західні ринки, то лише за вкрай низькими 
цінами, часто в 2-4 рази. Нерідко українсь-
ка харчова продукція (наприклад, зерно) 

за нашими стандартами за кордоном про-
дається як сировина за цінами фуражної. 

Ось де Україна втрачає свою марку: а це і 
рентабельність, і доходи, й імідж країни. І 
мільярди недоотриманих коштів.  Це ж сто-
сується і продажу лісу-кругляка,  електрое-
нергії, металу, м’яса та інших нестандарти-
зованих ресурсів. Відсутність контролю за 
дотриманням міжнародних стандартів не 
є перешкодою для появи на українському 
ринку вибракованої в Європі чи Азії продо-
вольчої і промислової продукції. Поки такі 
явища мають місце, у нас не приживеться 
система Європейського розвитку сталого 
природокористування і нормальна зов-
нішня торгівля, а в підсумку – висока якість 
життя людей. 

На зустрічі йшла мова про можливі 
іноземні інвестиції для реалізації науко-
во-інноваційної програми “Міжнародна 
система сталого розвитку природи і при-
родокористування в Україні”, яка розрахо-
вана на 2020-2030 роки і може стартувати 
саме в  Обухівському районі. В добру путь!   

Д итина є повноцінним членом суспільства 
і вона наділена правами, як і будь-який 
громадянин нашої держави, хоча деякі 

особливості реалізації прав дитини обумовлені 
тим, що її фізична та розумова незрілість по-
требує спеціальної охорони і піклування, в тому 
числі і належний правовий захист. Законодав-
ство визначає  різний обсяг та механізм реалі-
зації прав дитини, це залежить у першу чергу 
від її віку. А повноцінний та дієвий захист прав 
дитини є  першочерговим обов’язком держави. 

Міжнародним документом, який регулює 
відповідну сферу взаємовідносин, та питання, 
пов’язані із нею, є Конвенція про права дитини 
від 20 листопада 1989 року. В українському ж 
законодавстві це питання врегульовано Кон-
ституцією України (надалі – КУ), Сімейним ко-
дексом України (надалі – СК України), Законом 
України «Про охорону дитинства» та Цивіль-
ним кодексом України (надалі – ЦК України). 

Згідно із зазначеним вище міжнародним 
та українським законодавством, дитиною є 
особа віком до 18 років (тобто до досягнення 
нею повноліття). У свою чергу, до досягнення 
дитиною 14 років вона є малолітньою, а не-
повнолітніми є діти у віці від 14 до 18 років (ст.6 
СК України). 

Загальні права дитини. 
1. Право на життя. 
2. Право на охорону здоров’я і безоплатну 

кваліфіковану медичну допомогу. 
3. Право на безпечні умови для життя і здо-

рового розвитку. 
4. Право на ім’я та громадянство. 
5. Право на рівень життя, достатній для фі-

зичного, інтелектуального, морального, куль-
турного, духовного і соціального розвитку. 

6. Право на вільне висловлювання особистої 
думки, формування власних поглядів, розви-
ток власної суспільної активності. 

7. Право на свободу совісті та релігійних пе-
реконань. 

8. Право на отримання інформації, що від-
повідає її віку (в тому числі право на вільний 
пошук, отримання, використання, поширення 
та зберігання інформації в усній, письмовій чи 

ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ. ГОСТИННИЙ ОБУХІВ МОЖЕ РЕАЛІЗУВАТИ ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ 

ЯКІ ПРАВА МАЄ ДИТИНА В УКРАЇНІ? ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ №  87 
від   08  вересня   2020 року 

 Про скликання  шістдесят  дев’ятої сесії  Обухівської  міської ради   сьомого  скликання
У відповідності до ст. ст. 26, 42, 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

1. Скликати  шістдесят  дев’яту  сесію Обухівської міської ради  сьомого скликання   24 вересня  
2020 року   (четвер)  о 10:00   годині в приміщенні  міської ради  (вулиця Київська, 10, зала за-
сідань). 

2. На розгляд сесії міської ради винести наступні питання:    
3. Про мережу  закладів освіти, класів та учнів Обухівської міської  об’єднаної територіальної  гро-

мади  на 2020-2021 навчальний рік.  
4. Про затвердження Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди комунального май-

на Обухівської міської об’єднаної територіальної громади. 
5. Про затвердження примірного договору оренди комунального майна Обухівської міської об’єд-

наної територіальної громади. 
6. Про розподіл орендної плати за користування комунальним майном Обухівської міської об’єднаної  

територіальної громади. 
7. Про внесення змін до Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату на 

території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік зі змінами. 
8. Про внесення змін до міської цільової  Програми з питань благоустрою на  території Обухівської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  (з наступними змінами). 
9. Про  внесення змін до  цільової  Програми енергозбереження і енергоефективності  та  рефор-

мування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської обʼєд-
наної територіальної громади на 2020 рік  (з наступними змінами). 

10. Про збільшення  розміру статутного капіталу   Обухівського водопровідно-каналізаційного під-
приємства.   

11. Про внесення змін до  Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремон-
ту та технічного переоснащення  багатоквартирних житлових будинків міста Обухова на 2018 
–2020 роки (з наступними змінами) 

12. Про внесення  змін до  рішення  Обухівської міської  ради від  20.12.2019 року № 1338-57-УП 
«Про  затвердження  Програми співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеу-
країнської  асоціації  органів місцевого самоврядування  та іншими організаціями на 2020 рік». 

13. Про внесення змін до рішення  Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “Про бюд-
жет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ” (з наступними змінами).   

14. Про внесення змін до структури Комунального закладу  Обухівської міської ради «Обухівський 
міський інклюзивно-ресурсний центр». 

15. Про передачу вільного приміщення Територіального центру надання соціальних послуг 
Обухівської міської ради Київської області  у погодинне користування та включення  його  до 
Переліку другого типу.  

16. Про внесення  змін до рішення Красненської  сільської ради від 24.12.2019 року  № 270-35-УП 
«Про місцевий бюджет на 2020 рік». 

17. Про передачу  Обухівському водопровідно-каналізаційному підприємству  у господарське 
відання та на баланс невід’ємних покращень зовнішніх мереж водопостачання та інших споруд. 

18. Про передачу Обухівському водопровідно-каналізаційному підприємству у  господарське 
відання та на баланс необоротних активів. 

19. Про затвердження Порядку списання об’єктів  комунальної власності  (нематеріальних активів) 
об’єднаної територіальної громади міста Обухова. 

20. Про присвоєння нової назви вулиці в селі Нещерів, м. Обухів, Київської області для індивідуаль-
них садівників – 61 (шістдесят одна) земельна ділянка, в районі колишньої ферми с. Нещерів. 

21. Про розгляд питань з  регулювання земельних відносин. 
22. Різне. 

 
Міський голова                                                                                           О.М.Левченко 
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іншій формі, за допомогою творів мистецтва, 
літератури, засобів масової інформації, за-
собів зв’язку (комп’ютерної, телефонної ме-
режі тощо) чи інших засобів комунікації на 
вибір дитини). 
9. Право на звернення (зокрема, але не 

виключно, до органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, засобів масової інфор-
мації та їх посадових осіб із зауваженнями та 
пропозиціями стосовно їхньої діяльності, за-
явами та клопотаннями щодо реалізації своїх 
прав і законних інтересів та скаргами про їх 
порушення). 

10. Право на свободу, особисту недотор-
канність та захист гідності (зокрема, дитина 
вправі особисто звернутися до державних ор-
ганів за захистом своїх прав, свобод і законних 
інтересів). 

11. Право на проживання в сім’ї разом з 
батьками або в сім’ї одного з них та право на 
піклування з боку батьків. 

12. Право на освіту. 
13. Право на майно та житло (зокрема, ди-

тина наймача або власника житла має право 
користуватися ним нарівні з останнім). 

14. Право на працю та на зайняття підприєм-
ницькою діяльністю. 

15. Право на об’єднання в дитячі та молодіж-
ні громадські організації (однак, створення 
дитячих організацій політичного та релігійно-
го спрямування забороняється). Однак, крім 
прав людини, якими наділено неповнолітніх, 
законодавством передбачено і деякі особливі 
права дитини, специфіка  яких обумовлена її 
потребою в особливому захисті, турботі та до-
помозі. 

З повагою, Керуючий партнер, адвокат 
 Миколаєнко Євгеній

Продовження  
у наступному номері 



О бухівчани! А знаєте, Ваше місто 
вражає. Вражає візуальним про-
стором і особливою енергети-

кою. Чи відчуваєте ви, як ці два незримі 
компоненти наповнюють вас позитивом 
і розправляють ваші крила? Ні? Тоді ви 
– конформісти, і точно не задумувались 
над тим, що простір легко можна вкра-
сти або вигідно продати. Яким чином? 
Байдужістю влади і вседозволеністю. 
Наприклад, роздати центральну площу 
і прилеглі території, всі “жирні” шмат-
ки під розміщення тимчасових архі-
тектурних споруд або бізнес-центрів. 
Торгуйте на здоров’я. Таке рішення 
можна виправдати турботою про ро-
звиток малого бізнесу, наповненням 
бюджету. Чим не благородна мета? І 
ось вже відчуття простору зникає, а 
разом з ним і особлива енергетика. 
Баланс втрачено. І опускаються крила. 
Але підріс чийсь  рейтинг у певних ко-
лах. Нічого, що хибний, але ж рейтинг!  

Дороги. Їхати за кермом, насолоджу-
ватись, а не матюкатись, не паритись, 
що вскочиш у глибоку вибоїну, гепнеш 
так, що ковпаки самі злітають,  а диски 
потребують негайного рихтування на 
розвал-сходження. Так, це про дороги 
в Обухові. Вони дійсно будуються якісно 
і ремонтуються на роки, облаштовують-
ся пішохідні переходи, острівці безпеки, 
велодоріжки. І не тільки центральні, в 
бік столиці. Повсюди. В чому ж полягає 
ваш нерозгаданий феномен? Кажете, 

не треба красти? 
А чи доводилось комусь із вас наріка-

ти на якість питної води? Звичайно, всі 
хочуть з крана пити джерельну. І тут 
можна зрозуміти кожного. А так, щоб 
звідти текла руда, непридатна вода, вже 
й не вода навіть, а якась субстанція? Ані 
пити, ані готувати, ані прати речі! Або 
взагалі треш: на градуснику плюс сорок, 
а в крані взагалі сухо! Забуваєш про 
спрагу, їжу і прання, хоч би туалет зми-
ти! Не лякайтеся, це не ваша реальність. 
Це просто пранк! 

Прокидайтеся легко вранці, відчи-
няйте вікна, у вас же сміття не палять, 
за порядком у місті слідкує “Обухівська 
варта”, надійна допомога поліцейським.  

Сміливо будіть дітей і збирайте їх до 
школи, чи в садок. Впевнений, вони не 
вередують. І ви спокійні. Ваші Академіч-
ні ліцеї і дитячі садки перебувають під 
опікою і постійним моніторингом місь-
кої влади. Їх вчасно ремонтують, не 
шкодують коштів з міського бюджету, 
створюють комфорт і затишок, а голов-
не – безпеку.  То ж нехай вас Бог бере-
же від раптової руйнації будівлі під час 
уроків. У вас теж старі школи? Але про 
них по-батьківськи дбають? То ви щас-
ливі люди! Ось і про майбутнє піклує-
тесь,  будівництво нової школи на 1700 
місць в мікрорайоні №3, біля поліклініки 
плануєте. Просто так, на майбутнє. 

Комунальні служби. Вони працюють. 
Оцінка якості їх роботи – чисті дороги, 
тротуари, прибудинкові території, під’їз-

ди, парки,  сквери. Замість стихійних 
звалищ, переповнених баків, собачих 
зграй у центрі і спальних районах – до-
глянуті клумби і квітники, затишні  куточ-
ки відпочинку з лавочками: стомились, 
будь ласка: перепочиньте. Тут ваші 
думки стануть гармонійними, і ви точно 
заспокоєтесь: не дарма платите за ко-
мунальні послуги. Турбота про ваш ко-
лективний комфорт очевидна. І не слід 
шукати для когось преференції, умови 
гідні для всіх. 

Влада. Людська природа так на-
лаштована, коли все добре, значить так 
і треба, це норма, майже манна небес-
на. Про владу не згадують, не вважають, 
що це її ефективний менеджмент, чітка 
організація функціонування великого 
міського організму. Коли все погано, 
до влади апелюють з усіх можливих ру-
порів. І добре, коли влада чує.  Наскіль-
ки  доступна і відкрита для вас ваша 
влада, оцініть на особистому прийомі 
міського голови. Кажуть, вавілонського 
стовпотворіння немає, але люди йдуть з 
упевненістю, що їх почують. А ще  – ва-

шому меру не потрібна охорона чи влас-
на свита, живе по-совісті, на виду у всіх.  

Тому послухайте пораду випадкового 
гостя:  бережіть синицю в руці, коли вам 
солодко курличуть журавлі. І буде вам 
щастя! Салам Алейкум! 

Орзуджон Зухуров круто відпочивав у 
місті Обухові 5-6 вересня 2020 року.
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Повідомляю повторно, вартість послуг з розмі-
щення передвиборної агітації, іміджевих ста-
тей, матеріалів на правах політичної реклами 
на сторінках газети. Передвиборна агітація, 
іміджеві статті, матеріали на правах політичної 

реклами вартість 1 кв. см. площі на кольоро-
вих сторінках  (4 ст.) – 30,00 грн. Передвибор-
на  агітація, іміджеві статті, матеріали на пра-
вах політичної реклами вартість 1 кв. см. площі 
на чорно-білих сторінках (2-3 ст.) – 20,00 грн.

В ідповідно до ч. 6 ст. 21 Зако-
ну України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» та п. 7, 

п. 11 «Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцево-
му рівні», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 
№ 555, виконавчий комітет Обухівської 
міської ради повідомляє, що 7 жовтня 
2020 року о 16-00, в приміщенні 
Обухівської міської ради по вулиці 
Київській, 10 у місті Обухові відбу-
дуться громадські слухання щодо 

проєкту містобудівної документа-
ції – «Детальний план території 
по вулиці Чумацький Шлях в місті 
Обухів Київської області (када-
стровий номер земельної ділянки: 
3223110100:01:076:0056)». 

На громадських слуханнях будуть 
розглянуті пропозиції (зауваження) гро-
мадськості щодо врахування громадсь-
ких інтересів до проєкту містобудівної 
документації на місцевому рівні, а також 
доповідь розробника та замовника про 
розроблений проєкт містобудівної доку-
ментації. Відповідальна особа – заступ-
ник міського голови Цельора В.В. 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ

НАША СПОРТИВНА СІМ’Я

ОБУХІВ – ВАУ! ВРАЖЕННЯ ВИПАДКОВОГО ГОСТЯ

Захворіло ............................... 445
Одужало.................................. 268
Померло........................................ 7 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРА-
ТОРНИЙ ЦЕНТР  МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 
ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

COVID-19
м. ОБУХІВ

за весь період карантину, 
станом на 21.09.2020 р.

25 ЖОВТНЯ  
ВІДБУДУТЬСЯ ВИБОРИ!
Будьте активними учасниками 

виборів, не забудьте перевіри-
ти себе у виборчих списках в 
реєстрі виборців.  

Відділ реєстрації фізичних осіб 
та ведення реєстру територіаль-
ної громади – м. Обухів, вул. 
Каштанова, 13, тел. 6-40-49,  
спеціаліст Марина Петрівна,  
тел. 5-14-69

№ 34  (908) 

Щ орічно на День міста  спортивна 
родина проводить відкриті зма-
гання з  різних видів спорту. І свят-

куваня 658-ої річниці міста Обухів не стало 
виключенням, відразу проводилось  чоти-
ри види змагань на теренах нашого міста.  

Розпочався наш спортивний марафон 
відкритим турніром з баскетболу. Виборю-
вати комплект золотих нагород приїхали 
команди з міст Київської області. Та спор-
тивна удача усміхнулася команді з міста 
Бориспіль,  срібними призерами стали 
спортсмени з міста Українка і бронзу зали-
шила вдома команда з Обухова.  

Кращими гравцями стали Пінчук Юрій, 
Гринішин Данило та Біліченко Максим. А от 
кращим в трьохочкових кидках став Цивак 
Артем. 

Наступними естафету підхопили волей-
болісти. Турнір з волейболу до Дня міста 
Обухів зібрав команди з Київської, Чер-
каської областей та міста Києва. 

Команда «Обухів»  виборола золоті наго-
роди, срібло повезла в місто Київ команда 
«Багіра»,  бронзу отримала команда з міста 
Вишгород. 

У мікрорайоні «Яблуневий» до Дня міста  
відбувся відкритий турнір  з боксу. Пе-
ревірити свої сили та вміння прибули як 
титуловані спортсмени України, так і ще 

зовсім юні спортсмени.  
Золоті нагороди в своїх категоріях ви-

бороли: Поліневич Міхей, Литвин Кирило, 
Рудаков Олександр, Пасіченко Олександр, 

Белік Вадим, Глуховський Максим, Очере-
тяний Єгор, Сафронов Дмитро, Поліневич 
Роман, Страдний Олександр, Нікітін Ан-
дрій, Яновський Андрій. 

Тенісні корти спортивного комплексу 
імені Володимира Мельника зайняли учас-
ники відкритого кубка міста Обухів з вели-
кого тенісу. Переможцями стали Чиженко 
Костянтин, Ума Гаррі, Іванов Ілля, Борщен-
ко Тарас; срібло у своїх групах здобули 
Биковець Ян, Савченко Поліна, Миронюк 
Вітор, Ковтун Сергій; бронзові нагороди 
отримали Марикалова Марина, Родін Єв-
геній, Черниш Роман та Голубенко Роман.  

З 21 вересня 2020 року в  
м. Обухів введено «помаранчеву»  
зону епідемічної безпеки, а в  
селах громади – залишається 
«жовта». Діють відповідні обмежу-
вальні протиепідемічні заходи.


