
Дорогі мої земляки 
 жителі Обухова і Обухівської міської об’єднаної територіальної громади!

19 вересня о 15:00  
Міський центральний стадіон 

ім. В. О. Мельника 

ДОРОГІ ОБУХІВЧАНИ!
Наближається наше спільне свято – День міста. 

Традиційно ми святкуємо за широкою програмою заходів декіль-
ка днів на різних локаціях. Нині, в період карантинних обмежень, ми всі 
прагнемо вберегти жителів міста від можливих захворювань. Але й свя-
то не можемо скасувати, люди трудились і чекали на нього цілий рік.

Тому з дотриманням усіх карантинних вимог 19 вересня о 15.00 
на міському центральному стадіоні ім. В. О. Мельника відбу-
деться нагородження кращих мешканців Обухівської міської ОТГ.

Разом зможемо!    І переможемо!

Місто Обухів цього року святкує свій 658-й день народження. Ця гарна 
традиція заходить з добром і вітаннями в кожен дім і в кожну оселю, адже 
всі ми народилися на священій землі наших пращурів. І гордо відчуваємо себе  
нащадками славного козака Обуха, частинкою великої і дружної родини квітучого  
Малишкового краю.

Сьогодні ми плануємо стати сильнішими, до нас приєднається дев’ят-
надцять сіл, а в складі громади вже маємо 5 сіл. Найближчі сусіди і рідня  
повернуться до отчого дому, об’єднаємося заради щасливого майбутнього  
наших дітей і внуків.

Від щирого серця вітаю усіх вас зі святом! Кожен з нас любить рідне місто, пра-
цює на його розвиток, пишається здобутками. Наші спільні зусилля спрямовані 
на те, щоб життя  великої родини насправді ставало якісним, дарувало радість 
і впевненість, кликало в завтрашній день. Усе це стає можливим завдяки вам,  
дорогі обухівчани, вашому таланту, самовідданій праці, доброті і щирості сердець.  
Низький уклін кожному  за ваші старання зробити наше місто зручним і  
красивим для життя, за особистий внесок у розвиток рідного Обухова.

Ми сильні, бо ми єдині. Разом зможемо подолати всі перешкоди і  
виклики часу, зробити нашу Обухівську міську об’єднану територіальну громаду,  
успішною в Україні, цікавою  для всього світу.

Миру і добра вам, мої дорогі земляки, щастя і благополуччя, достатку і  
злагоди! Нехай суспільне порозуміння, повага і довіра об’єднують нас задля  
нових звершень!

З Днем народження, рідний Обухів! Зі святом!
З повагою і шануванням 

 Обухівський міський голова Олександр Левченко.
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У громаді краще жити 

Відкритий бюджет міста 

Сьогодні для нашої держави є актуальною ре-
алізація адміністративно-територіальної рефор-
ми. За десятки років від останнього адміністра-
тивного поділу  багато чого змінилося, колись 
квітучі населені пункти стали депресивними, ба-
гато неперспективних припинили своє існуван-
ня, проте не зникли з мапи України. Словом, на-
став час оновити адміністративно-територіальні 
одиниці відповідно до нових реалій і вдихнути в 
них нове життя. 

Під сучасне реформування територій потра-
пляє і місто Обухів разом з прилеглими насе-
леними пунктами. Так формується майбутня 
Обухівська міська об’єднана територіальна гро-
мада. 

До міста Обухова вже приєдналися Не-
щерівська, Дерев’янська, Красненська сільські 
ради, а всього їх приєднається 14. 

Що дасть майбутня ОТГ для розвитку тери-
торій? За оптимістичними прогнозами насе-
лені пункти ОТГ матимуть такі ж якісні послуги, 
як і мешканці міста Обухова. Це стосується усіх 
сфер забезпечення життєдіяльності громади. Є 
плани по збереженню і розвитку загальноосвіт-
ніх шкіл, дошкільних, позашкільних,  навчальних 
закладів, які сьогодні існують. Медичні послу-
ги стануть ближчими до пацієнта через існуючі 
медамбулаторії, ФАПи, мобільні бригади. Май-
бутня ОТГ дбатиме про якісне транспортне спо-
лучення з усіма населеними пунктами, дороги, 
адміністративні послуги на місцях. Велика увага 
приділятиметься збереженню довкілля, ліквіда-
ції стихійних сміттєзвалищ. 

Перефразовуючи давнє українське прислів’я 
“В гурті добре й батька бити”, вкладаємо в нього 
смисл єдності, задля вирішення спільних про-
блем. А батьків, як і належить, будемо шанувати.

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ 
за 5 років

2015 р. 
200 265 908 грн.

2016 р. 
259 804 712 грн.

2017 р. 
420 473 194 грн.

2018 р.  
524 871 051 грн.

2019 р.  
514 034 744 грн.

І п-чя 2020 р. 
209 866 875 грн.

ВИДАТКИ ПО ГАЛУЗЯХ У ВІДСОТКАХ

2020
100 %  
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За перше півріччя 2020 року до міського бюджету надійшло 209 866 875 грн. Видатки розподілені за цей період наступним чином.

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА ОБ’ЄДНАНА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

25 населених пунктів – 1 місто, 24 села

С. ТАЦЕНКИ
С. ЛЕНДИ
С. НЕЩЕРІВ
С. ДЕРЕВ’ЯНА
С. КРАСНЕ ПЕРШЕ
С. КОЗІВКА

С. ПЕРШЕ ТРАВНЯ
С. КОПАЧІВ
С. ЗАСТУПНА 
С. ШЕВЧЕНКОВЕ
С. МАЛА ВІЛЬШАНКА
С. СТЕПОК

С. ДЕРЕМЕЗНА
С. ПЕРЕГОНІВКА
С. СЕМЕНІВКА
С. КУЛІ
С. ГРИГОРІВКА 
С. ДОЛИНА

С. ГЕРМАНІВКА 
С. КРАСНА СЛОБІДКА
С. БЕЗІМЕННЕ
С. ГУСАЧІВКА
С. МАТЯШІВКА
С. МАКАРІВ

1. ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

2. НЕЩЕРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

3. ДЕРЕВ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

4. КРАСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

5. ПЕРШОТРАВНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

6. КОПАЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

7. МАЛОВІЛЬШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

8. ДЕРЕМЕЗНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

9. ПЕРЕГОНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

10. СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

11. ГЕРМАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

12. КРАСНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

13. ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

14. ДОЛИНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Святковий випуск

Об’єдналося 14 рад

Склад  громади:
М. ОБУХІВ

Обухівські Вісті – 2020
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У 2020 році  на території Обухівської міської громади  проведено конкурс з благоустрою 

Нові, можливості тісної співпраці влади і гро-
мади з’явилися через реалізацію програми гро-
мадських бюджетів. Основна мета громадського 
бюджету полягає в широкому залученні активних 
мешканців до процесу управління містом. Участь 
у дискусіях жителів міста, які є експертами своєї 
справи, саме вони найкраще знають «вузькі» 
місця і нагальні потреби на своїх масивах. Вони 

відстоюють пріоритети з перспективою реалі-
зації проектів громадського бюджету заради 
спільного блага. Найголовнішим значиться те, 
що самі ідеї йдуть від громади, їх обговорюють 

і голосуванням визначають переможців самі 
мешканці міста. 

В місті Обухові  тісна співпраця влади і грома-
ди на користь розвитку міста діє з 2016 року. За 

цей час за ініціативою громадян за цільові ко-
шти міського бюджету були реалізовані наступні 
проє-кти: 
– тенісні корти; 
– ігровий комплекс “Корабель”; 
– реконструкція та благоустрій скверу 
на мікрорайоні “Яблуневий”; 
– центр програмування та робототехніки.

Відповідно до рішення виконавчого 
комітету Обухівської міської ради від 

03.09.2020 № 466 визначено перемож-
ців у наступних номінаціях: 

«НАЙКРАЩИЙ УПОРЯДКОВАНИЙ  
КВІТНИК, РОЗТАШОВАНИЙ  

НА ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІ» 
За створення квітника високохудож-
нього рівня на прибудинковій

 

території житлового будинку №162 б по вулиці 
Київській, в місті Обухові 

Перше місце – Чмихал Наталію Михайлівна,   
грошова премія  – 1700,00 грн. 

За створення квітника високохудожнього рів-
ня на прибудинковій території житлового будин-
ку № 9 по  вулиці Миру,  підʼїзд 8 

Друге місце місце – Заваденко Валентину 
Андріївну,  грошова премія  – 1400,00 грн.   

«НАЙКРАЩИЙ ОЗДОБЛЕНИЙ БАЛКОН 
БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ»  

Перше місце – Кондрачук Лідію Олексан-
дрівну,  мікрорайон Сосновий  будинок, 3, гро-
шова премія  – 1500,00 грн. 

«НАЙКРАЩИЙ ПРИВАТНИЙ БУДИНОК»: 
  За   естетичний вигляд будинку та упорядко-

вану територію з квітниками та декоративними 

насадженнями,   впровадження заходів з енер-
гозбереження в приватному будинку по вулиці 
Соловʼїна, 8 в місті Обухові 

Перше місце – Приємську Аллу Олексіївну, 
грошова премія  – 3000,00 грн.   

«НАЙКРАЩЕ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАС-
НИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ» 

За  наявність та доглянутість зелених насад-
жень, утримання у належному санітарному та тех-
нічному стані нежитлових приміщень і під’їздів, 
дотримання принципів енергозбереження. 

Перше місце – ОСББ «Квартал Парковий», 
(вул.Паркова, 1) – грошова премія 14 000 грн. 

Результати конкурсу будуть оголошені  під час 
святкування Дня міста.  

Переможці в номінаціях нагороджуються по-
чесними дипломами, пам’ятними табличками.

ПРОЄКТ «ТЕНІСНІ КОРТИ»  
АВТОР  ЛЕОНІД ДУБРАВСЬКИЙ

ПРОЄКТ  «ЦЕНТР ПРОГРАМУВАННЯ 
ТА РОБОТОТЕХНІКИ»
АВТОР ОЛЕКСАНДР УСТИМЕНКО
ПРОЄКТ «ДИТЯЧИЙ ІГРОВИЙ КОМ-
ПЛЕКС НА МІКРОРАЙОНІ ЯБЛУНЕ-
ВИЙ» АВТОР МАРИНА СЕМЕНЕНКО 

ПРОЄКТ «СКВЕР НА 
МІКРОРАЙОНІ ЯБЛУНЕВИЙ» 
АВТОРИ ЛЮДМИЛА ФЕДОРЧЕНКО 
ТА ГАЛИНА РІЖКО

ПРОЄКТ «ІГРОВИЙ ДИТЯЧИЙ 
КОМПЛЕКС «КОРАБЕЛЬ» 
АВТОР МАКСИМ ВЯХІРЄВ 

Святковий випуск

   ромадський бюджет міста ОбухівГ

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік
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МАРКІВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 
народився 6 серпня 1981 року в м. Обухів Київсь-
кої області. У 1998 році успішно закінчив за-
гальноосвітню школу №5, після чого здобував 
вищу освіту, навчаючись у Національній Ака-
демії Державної податкової служби та Київській 
Муніципальній Академії з Управління Персона-
лом. Володів декількома професіями, працював 
юристом, менеджером, фахівцем з логістики на 
підприємствах та в  установах Обухова,  Києва.

Олександр Марків був неординарною осо-
бистістю. З юних років відзначався високими 
моральними принципами, особливим почуттям 
справедливості, національною свідомістю, лю-
бов’ю до України та її історії, був членом клубу 
військово-історичної реконструкції «ВІК «По-
встанець».  Брав активну участь у Революції  
Гідності 2013-2014 років. З початком військової 
агресії Росії на Сході України Олександр пішов 
добровольцем до лав Збройних Сил України і 
брав участь у найбільш напружених боях в зоні 
проведення АТО у 2014 та 2015 роках у складі 
підрозділів 72-ї механізованої бригади імені Чор-
них Запорожців.  

Олександр Марків пройшов відбір до бригади 
швидкого реагування Національної Гвардії Украї-
ни  і відтоді до самого дня своєї загибелі був 
учасником Операції Об’єднаних Сил на Сході 
України. 

Марківа Олександра Сергійовича нагород-
жено медалями  «За участь в антитерористичній 
операції», «Учасник бойових дій», «Учасник АТО»; 
нагрудним знаком «Гідність та Честь», орденом 
«За мужність» III ступеня (посмертно).

СЕМЕНЕЦЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
народився 5 травня 1973 року в місті Обухові. 
Закінчив  Обухівську загальноосвітню школу № 
5. Вищу освіту здобув, навчаючись в Українсько-
му транспортному університеті. 

Трудову діяльність в Приватному акціонерно-
му товаристві «Київський картонно-паперовий 
комбінат» розпочав у 2008 році. На посаді гене-
рального директора очолив підприємство в лип-
ні 2019 року, а у попередні роки  працював ди-
ректором  ТОВ «Автоспецтранс Київського КПК», 
заступником генерального директора ККПК з 
логістики і забезпечення сировиною.  

Ґрунтовні знання в галузі целюлозно-папе-

рового виробництва, набутий ним  за роки ро-
боти професійний досвід, загальновизнаний 
авторитет забезпечують сьогодні можливість 
очолюваному ним підприємству  і надалі  утри-
мувати позиції флагмана целюлозно-паперової 
промисловості України.  

 Завдяки  чіткій, організованій роботі очолю-
ваного Віктором Михайловичем колективу на 
підприємстві реалізовуються   соціальні програ-
ми, за якими у минулому році згідно з  колектив-
ним договором працівникам підприємства було 
сплачено близько 16,5 млн грн., а також  понад 
9 млн грн. спрямовано на безоплатне медичне 
страхування працівників та пенсіонерів комбіна-
ту.  Інтереси  підприємства, підвищення добро-
буту працівників та всієї громади, принциповий, 
відповідальний  Віктор Михайлович відстоює на 
різних рівнях своєї діяльності: він обирався де-
путатом Обухівської районної ради та Київської 
обласної ради УІ скликання. 

Загальновизнаний авторитет Семенця Вікто-
ра Михайловича, його високий професіоналізм, 
розсудливість і мудрість є невід`ємною складо-
вою успішної життєдіяльності Київського картон-
но-паперового комбінату.
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Почесні громадяни міста 2020 р.

Бахметову Світлану Володимирівну  
вчителя української мови та  літератури Академіч-
ного ліцею №2 Обухівської міської ради Київської 
області  

Богослов  Наталію Олексіївну 
 головного економіста  комунального підприєм-
ства «Обухівводоканал» 

Бордюг Любов Анатоліївну 
вихователя дошкільного навчального закладу 
(ясел-садка) комбінованого типу «Пролісок»

Василенка Вадима  Олександровича  
інспектора з експлуатаційних виробничо-техніч-
них та організаційних питань комунального під-
приємства «Міське господарство» 

Вараву Ольгу Іванівну 
вихователя- методиста дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Зіроч-
ка»

Вольську Марину Миколаївну 
заступника директора з навчально-виховної ро-
боти Академічного ліцею №3 Обухівської міської 
ради Київської області 

Дигал Людмилу Станіславівну 
вчителя біології Академічного ліцею №5 
Обухівської міської ради Київської області 

Демченко  Лідію Іванівну 
– активіста Обухівської міської ради ветеранів 

Демчину Олену Василівну 
кухаря дошкільного навчального закладу 
(ясел-садка) комбінованого типу «Рушничок» 

Калашник Наталію Данилівну 
помічника вихователя дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Світ-
лячок» 

Карамаш Наталію Петрівну 
бухгалтера централізованої бухгалтерії  управ-
ління освіти виконавчого комітету Обухівської 
міської ради

Каптель Валентину Олександрівну 
заступника директора з навчально-виховної 
роботи  Академічного ліцею імені Володимира 
Мельника  Обухівської міської ради Київської об-
ласті 

Кирилюка Сергія Васильовича 
начальника служби виробництва товариства з 
обмеженою відповідальністю «Алеана»

Ковальчука Віктора Борисовича 
слюсаря аварійно-відновлювальних робіт кому-
нального підприємства «Обухівводоканал»

Курнаєва  Микиту Вікторовича 
начальника складу №1 складу готової продукції  
товариства з обмеженою відповідальністю «АЕ-
РОК» 

Логвиненка Олександра Івановича 
машиніста папероробної  машини 6 розряду па-
перового виробництва Публічного Акціонерно-
го Товариства  «Київський картонно-паперовий 
комбінат»

Ленду Оксану Іванівну 
головного бухгалтера  товариства з обмеженою 
відповідальністю «Інтерфом» 

Лимаренко  Тамару Миколаївну 
вчителя початкових класів Академічного ліцею 
№1 імені А.С.Малишка Обухівської міської ради 
Київської області 

Літвінову  Катерину Андріївну 
секретаря Дерев’янської сільської ради 

Мироненко Катерину Іванівну 

культорганізатора Обухівського центру твор-
чості, юнацтва та молоді «Романтик»

Михайлюка Володимира Петровича 
робітника з комплексного прибирання та утри-
мання будинків з прилеглими територіями това-
риства з обмеженою відповідальністю «Міський 
житловий центр»

Монах Лідію Євгеніївну 
старшу медичну сестру  дошкільного навчаль-
ного закладу (ясла - садка) комбінованого типу 
«Катруся» 

Молчанова Євгена Георгійовича 
слюсаря-сантехніка 5 розряду товариства з об-
меженою відповідальністю «Міський житловий 
центр» 

Ніколайчука Миколу Івановича 
працівника по обслуговуванню дошкільного на-
вчального закладу «Промінчик» Дерев’янської 
сільської ради 

Новікову Любов Іванівну 
старшу медичну сестру дошкільного навчально-
го закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Ду-
дарик» 

Онопрієнко Аллу Володимирівну 
заступника директора з навчально-виховної ро-
боти Академічного ліцею №3 Обухівської міської 
ради Київської області 

Пономаренка Юрія Анатолійовича 
майстра  з ремонту та експлуатації енергетич-
ного устаткування комунального підприємства 
«Обухіврайтепломережа» 

Сак Тамару Василівну 
помічника вихователя дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Ве-

селка» 
Сушкевич Аллу Григорівну 

старшу медичну сестру загальної практики – 
сімейної медицини Обухівської амбулаторії за-
гальної практики – сімейної медицини №2 

Столбову Юлію Андріївну 
помічника керівника приватного підприємства 
«Обухівміськвторресурси» 

Сушицького Василя Івановича 
слюсаря-ремонтника 6 розряду ремонтно-ме-
ханічного цеху  Публічного Акціонерного Товари-
ства  «Київський картонно-паперовий комбінат»

Токаренка Максима Олександровича 
тренера-викладача з футболу дитячо-юнацької 
спортивної школи міста Обухова 

Царьок тетяну Василівну 
двірника Академічного ліцею №4 Обухівської 
міської ради Київської області

Царька Святослава Миколайовича 
сторожа Академічного ліцею №4  Обухівської 
міської ради Київської області

Чабан Лідію Анатоліївну 
бібліотекаря Академічного ліцею №5 Обухівської 
міської ради Київської області 

Шишкіну Світлану Олександрівну 
моториста передавального візка товариства з 
обмеженою відповідальністю  «М-Квадро» 

Шпичку  Олега Петровича 
менеджера зі збуту товариства з обмеженою 
відповідальністю «Омела» 

Яковець Вікторію Михайлівну 
апаратника виробництва кисломолочних та ди-
тячих молочних продуктів приватного акціонер-
ного товариства «Обухівський молочний завод».

Валову Мотрону Миколаївну
учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

Здоренка Леоніда Васильовича  
учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

Лашкула Сергія Павловича  
учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

Мартинова Олексія Йосиповича  
учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

Мельника Віктора Миколайовича  
учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

Підтілка Анатолія Андрійовича 
учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

Форноляка Івана Івановича 
учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

Худолія Миколу Корнійовича 
учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

Верещака Юрія Миколайовича 
ветерана війни в Афганістані 

Яненко Людмилу Миколаївну 
ветерана війни в Афганістані 

Андрійчука Георгія Вікторовича 
ветерана війни в Афганістані 

Афанасенка Володимира Миколайовича 
ветерана війни в Афганістані 

Аєксєєва Віктора Васильовича  
ветерана війни в Афганістані 

Зозулю Славіка Трифоновича 
ветерана війни в Афганістані 

Іщука Ігоря Григоровича Ветерана 
війни в Афганістані 

Кардаш Лілію Анатоліївну
ветерана війни в Афганістані 

Кихтенка Анатолія Івановича 
ветерана війни в Афганістані 

Матвійчука Віктора Леонідовича 
ветерана війни в Афганістані 

Ленду Станіслава Івановича 
ветерана війни в Афганістані 

Луценка Володимира Івановича 
ветерана війни в Афганістані 

Пєгова Володимира Васильовича

ветерана війни в Афганістані 
Стадніченка Сергія Миколайовича

ветерана війни в Афганістані 
Цяпка Віталія Павловича 

ветерана війни в Афганістані 
Яковчука Володимира Вікторовича  

ветерана війни в Афганістані 
Луценка Валерія Івановича 

ветерана війни в Афганістані 
Волошко Світлану Володимирівну  

викладача Дитячої школи мистецтв 
Гуцало Людмилу Леонідівну

викладача Дитячої школи мистецтв 
Шевченко Людмилу Степанівну 

викладача Дитячої школи мистецтв 
Косенко Анну Володимирівну

директора Дитячої школи мистецтв, керівника 
ансамблю пісні «Паняночка» 

Рябченко Ларису Валентинівну 
степанівну Заввідділу образотворчого мис-
тецтва, викладача Дитячої школи мистецтв 

Черниш Марину Анатоліївну 
Керівника зразкового танцювального колективу 
«Водограй» міського будинку культури 

Мущинську Наталію Василівну 
головного бухгалтера відділу культури, націо-
нальностей та релігій виконавчого комітету 
Обухівської міської ради 

Химиченко Надію Омелянівну
заслуженого майстра народної творчості Украї-
ни, заслуженого працівника культури, Члена НС-
МНМУ, майстра народної вишивки та традицій-
ного вінка, члена об’єднання майстрів народної 
творчості м. Обухів «ДЕРЕВОРІД» 

Власенко Віру Володимирівну
члена НСМНМУ, майстра народного мистецтва 
й вишивки, члена об’єднання майстрів народної 
творчості м. Обухів «ДЕРЕВОРІД» 

Ленду Валентину Іванівну 
члена НСМНМУ, майстра народного мистецтва 
й вишивки, члена об’єднання майстрів народної 

творчості м. Обухів «ДЕРЕВОРІД» 
Кучер Галину Федорівну

заслуженого майстра народної творчості Украї-
ни, Члена НСМНМУ, майстра з лозоплетіння, 
виробів з соломи, члена об’єднання майстрів 
народної творчості м. Обухів «ДЕРЕВОРІД» 

Шмідт Катерину Дмитрівну
члена НСМНМУ, майстра художньої кераміки, 
викладача живопису й композиції Дитячої школи 
мистецтв, члена об’єднання майстрів народної 
творчості м. Обухів «ДЕРЕВОРІД» 

Дяченко Вікторію Миколаївну 
члена НСМНМУ, майстра художньої ляльки (тра-
диційної ляльки – мотанки), члена об’єднання 
майстрів народної творчості м. Обухів «ДЕРЕ-
ВОРІД» 

Зуєву Марину Миколаївну
члена НСМНМУ, майстра народного мистецтва з 
лозоплетіння , в’язаної іграшки, члена об’єднан-
ня майстрів народної творчості м. Обухів «ДЕРЕ-
ВОРІД» 

Неділько Світлану Геннадіївну 
члена НСМНМУ, народного майстра з художньої 
вишивки, члена об’єднання майстрів народної 
творчості м. Обухів «ДЕРЕВОРІД» 

Зохнюк Світлану Сидорівну
члена НСМНМУ, заслуженого майстра народної 
творчості з традиційної художньої вишивки, чле-
на об’єднання майстрів народної творчості м. 
Обухів «ДЕРЕВОРІД» 

Оніщук Ірину Василівну
члена НСМНМУ, майстра з вишивки, члена 
об’єднання майстрів народної творчості м. 
Обухів «ДЕРЕВОРІД» 

Лукашину Наталію Олександрівну 
члена НСМНМУ, майстра народної творчості 
(вироби з коріння сосни), члена об’єднання май-
стрів народної творчості м. Обухів «ДЕРЕВОРІД» 

Галузу Марину Віталіївну
майстра з кераміки, викладача декоратив-
но-прикладного мистецтва Дитячої школи мис-

тецтв, члена об’єднання майстрів народної твор-
чості м. Обухів «ДЕРЕВОРІД» 

Бабяка Ярослава Романовича
майстра з кераміки, члена об’єднання майстрів 
народної творчості м. Обухів «ДЕРЕВОРІД» 

Клітинську Олену Олександрівну 
майстра з декоративно-прикладного мистецтва, 
члена об’єднання майстрів народної творчості 
м. Обухів «ДЕРЕВОРІД» 

Баканову Наталію Віталіївну
майстра з декоративно-прикладного мистецтва, 
члена об’єднання майстрів народної творчості 
м. Обухів «ДЕРЕВОРІД» 

Бабакіну Ірину Вікторівну 
майстра з декоративно-прикладного мистецтва, 
майстра сувенірної ляльки, члена об’єднання 
майстрів народної творчості м. Обухів «ДЕРЕ-
ВОРІД» 

Болгару Ольгу Олександрівну
майстра з декоративно-прикладного мистецтва, 
майстра шитої іграшки 

Зануду Віталія Анатолійовича 
народного умільця,  різьбяра 

Велета Василя Богдановича
керівника інструментального ансамблю 
«VINTADGE SOUND BAND» 

Гапоненка Євгенія Сергійовича 
учасника інструментального ансамблю 
«VINTADGE SOUND BAND» 

Хльобаса Володимира Григоровича
учасника інструментального ансамблю 
«VINTADGE SOUND BAND» 

Матвієнка Святослава Володимировича  
учасника інструментального ан-
самблю «VINTADGE SOUND BAND» 

Нетребенка Вадима Леонідовича
учасник бойових дій 

Рудзіка Святослава Вацлавовича 
учасник бойових дій 

Царенка Андрія Петровича
учасник бойових дій 

Святковий випуск

Обухівською міською радою з нагоди святкування 658-ої річниці заснування міста Обухів
НАГОРОДИТИ ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ:

НАГОРОДИТИ ПОДЯКОЮ ОБУХІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ:



5

Липовецький Олександр Миколайович  
електромеханік засобів автоматики та приладів 
технологічного устаткування Товариства з обме-
женою відповідальністю «АЛЕАНА»  

Литвин Михайло Володимирович  – 
стропальник дільниці складу готової продукції 
цеху силікатного Товариства з обмеженою від-
повідальністю «М-Квадро»  

Говорун Любов Іванівна
волонтерка Громадської організації «Материн-

ське серце»
Єфименко Наталія Миколаївна 

начальник адміністративно-господарського від-
ділу Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Інтерфом»  

Воробець Любов Іванівна
генеральний директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Міський житловий центр».  

Юрко Сергій Адамович  
завідувач складу Товариства з обмеженою від-

повідальністю «Омела».  
Вараниця Олег Дмитрович

електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування Комунального підприєм-
ства «Обухівводоканал»

Зелінська Катерина Андріївна 
комірник Обухівського учбово-виробничого під-
приємства Українського товариства сліпих.  

Русан Тамара Михайлівна

сестра медична загальної практики сімейної 
медицини Обухівської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини №1 Комунального 
закладу Обухівської міської ради «Обухівський 
міський центр первинної медико-санітарної до-
помоги»

Касяненко Наталія Василівна
керівник департаменту маркетингу Приватного 
підприємства «Обухівміськвторресурси»

Антонова Юрія Івановича
учасника бойових дій 

Ковшоби Костянтина Юрійовича 
учасник бойових дій 

Красногурського Сергія  Владиславовича  
учасника бойових дій 

Кабанця Івана Григоровича 
учасника бойових дій 

Степаненка Федора Васильовича 
учасника бойових дій 

Абраменка Володимира Олексійовича  
учасника бойових дій 

Гуламова Абдулкаріма Курбаналійовича  
учасника бойових дій 

Грабового Віталія Олександровича  
учасника бойових дій 

Бойка Миколи Миколайовича 
учасника бойових дій 

Казаєва Сергія Олександровича
учасника бойових дій 

Фесана Петра Семеновича 
учасника бойових дій 

Валуєва Антона Вікторовича 
учасника бойових дій 

Павлова Руслана Олександровича
учасник бойових дій

Карнаух Олену Володимирівну 
методиста методичного кабінету Управління 
освіти виконавчого комітету Обухівської міської 
ради    

Лозову Надію Йосипівну
секретаря Академічного ліцею №1 імені А. С. 
Малишка Обухівської міської ради Київської об-
ласті  

Геращенко Вікторію Миколаївну 
заступника директора з навчально-виховної 
роботи Академічного ліцею імені Володимира 
Мельника Обухівської міської ради Київської об-
ласті  

Качай Катерину Андріївну
завідувача господарством Академічного ліцею 
№2 Обухівської міської ради Київської області  

Козярецьку Ірину Володимирівну
вчителя географії  Академічного ліцею №3 
Обухівської міської ради Київської області  

Черепинець Валентину Володимирівну 
– практичного психолога  Академічного ліцею 
№3 Обухівської міської ради Київської області  

Заєць Валентину Юріївну
вчителя трудового навчання Академічного ліцею 
№3 Обухівської міської ради Київської області  

Гордієнко Оксану Василівну
вчителя української мови  та літератури Академіч-
ного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської 
області  

Гончарову Тетяну Володимирівну 
вчителя української мови та літератури Академіч-
ного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської 
області  

Лушкову Ніну Павлівну
вчителя математики Академічного ліцею №5 
Обухівської міської ради Київської області  

Царьок Тетяну Василівну 
техпрацівника Академічного ліцею №4 Обухівсь-
кої міської ради Київської області  

Бояр Ганну Олексіївну
технічного працівника Дитячо-юнацької спортив-
ної школи  міста Обухова  

Андрієвську Аллу Іванівну 
заступника директора з навчально-методич-
ної роботи Обухівського центру творчості дітей, 
юнацтва та молоді «Романтик»  

Олексієнко Тетяну Олексіївну 
вихователя дошкільного навчального закладу 
(ясел-садка) комбінованого типу «Зірочка»  

Цедик Яну Володимирівну
вихователя дошкільного навчального закладу 
(ясел-садка) комбінованого типу «Рушничок»  

Немилостиву Оксану Миколаївну 
кухаря дошкільного навчального закладу 
(ясел-садка) комбінованого типу «Світлячок»  

Годунову Валентину Петрівну
завідувача господарством дошкільного навчаль-
ного закладу (ясел-садка) комбінованого типу 
«Дударик» 

Русан Любов Миколаївну
помічника вихователя дошкільного навчаль-
ного закладу (ясел-садка) комбінованого типу 
«Пролісок»  

Щербину Ірину Миколаївну 
помічника вихователя дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Ве-
селка»  

Данилюк Наталію Костянтинівну 
економіста фінансового-господарського 
підрозділу Комунального некомерційного закла-
ду Обухівської міської ради «Обухівський міський 
центр первинної медико-санітарної допомоги»

Івженка Володимира Івановича 
слюсаря 5 розряду по ремонту та експлуатації 
газового обладнання Комунального підприєм-
ства «Обухіврайтепломережа»  

Кулика Петра Федоровича
завідувача автостоянки Комунального підприєм-
ства «Міське господарство»

Палія Олега Ігоровича 
водія Комунального підприємства «Обухівводо-
канал»  

Клименко Наталію Михайлівну
бухгалтера абонентного відділу Комунального 
підприємства «Обухівводоканал»  

Мотуз Діану Анатоліївну  – матір-героїню
Чаплінську Антоніну Євгенівну

матір героя України  
Бондаренка Вячеслава Порфирійовича 
депутата скликань Нещерівської сільської ради  

Голоту Аллу Вікторівну
головного спеціаліста відділу проходження 
державної служби управління по роботі з пер-
соналом Обухівського відділу обслуговування 
громадян  (сервісного центру) управління обслу-
говування громадян Пенсійного фонду України в 
Київській області  

Брусенцову Таісію Іванівну
ветерана праці  

Кожан Валентину Дмитрівну 
ветерана праці  

Мельниченко Юлію Андріївну 
ветерана праці  

Півненка Михайла Петровича 
ветерана праці  

Русан Любов Миколаївну  
ветерана праці  

Сушко Віру Василівну 
ветерана праці  

Панченко Галину Олександрівну
складальницю Обухівського учбово-виробни-
чого підприємства Українського товариства 
сліпих  

Бондар Ольгу Григорівну
складальницю Обухівського учбово-виробни-
чого підприємства Українського товариства 
сліпих  

Шевчука Богдана Олександровича
начальника служби КВП і АСУ ТП Приватного ак-
ціонерного товариства «Енергія»  

Гарника Романа Андрійовича 
машиніста – обхідника котельного устаткування 
5-го розряду Приватного акціонерного товари-
ства «Енергія»  
Кукарекіну Галину Миколаївну   
бухгалтера Приватного підприємства 
«Обухівміськвторресурси»  

Пасічник Оксану Миколаївну
хіміка Приватного акціонерного товариства 
«Обухівський молочний завод»  

Щегорцова Олександра Васильовича  
знімача-укладальника у виробництві стінових і 
в’яжучих матеріалів Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Обухівське підприємство бу-
дівельних матеріалів»  

Литовченка В’ячеслава Миколайовича  
майстра групи ГР, ШРП Васильківського від-
ділення акціонерного товариства «Київоблгаз»  

Харченко Наталію Михайлівну
старшого різальника заготовок та виробів з пла-
стичних мас дільниці переробки блоків ППУ То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-
фом»  

Орліченка Василя Володимировича 
токаря механічної служби Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Інтерфом»  

Куксу Сергія Олександровича
вантажника Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Омела»  

Гулеватого Віктора Миколайовича
водія автотранспортного засобу Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Міський житловий 
центр»  

Лепесія Олександра Миколайовича 
слюсаря – сантехніка 5 розряду Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Міський житловий 
центр»  

Данилишина Миколу Вікторовича 
головного механіка Обухівського міжрайонного 
управління водного господарства   

Гриценко Аллу Борисівну 
члена Громадської організації «Материнське 
серце»  

Савченко Любов Володимирівну 
члена Громадської організації «Материнське 
серце»  

Цицар Галину Василівну 
члена Громадської організації «Материнське 
серце»
Бовду Валентину Семенівну

члена Громадської організації «Материнське 
серце»  

Бліндара Івана Михайловича 
молодшого сержанта служби цивільного захисту 
пожежного-рятувальника 16-ДПРЧ м. Обухів ГУ 
ДСНС України у Київській області  

Стричак Надію Михайлівну   
заступника директора-начальника відділу ор-
ганізації працевлаштування населення Обухівсь-
кої міськрайонної філії Київського обласного 
центру зайнятості  
Шаповал Наталію Григорівну 
головного спеціаліста Обухівського міськрайон-
ного відділу державної реєстрації актів цивільно-
го стану Центрального міжрегіонального управ-
ління Міністерства юстиції (м. Київ)    

Лемешка Сергія Петровича 
слюсаря-ремонтника Товариства з обмеженою  
відповідальністю «М-КВАДРО»  

Дубіцького Леонтія Леонтійовича  
механіка Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС»  

Короля Володимира Юрійовича 
шліфувальника 5 розряду Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «АЛЕАНА»  

Комлик Інну Тарасівну  
ливарника пластмас служби виробництва Това-
риства з обмеженою відповідальністю «АЛЕА-
НА»  

Бугаєнко Ольгу Пилипівну 
менеджера із збуту Товариства з обмеженою 
відповідальністю «АЛЕАНА»  

Коваль Наталію Миколаївну  
старший комірник служби складу Товариства з 
обмеженою відповідальністю «АЛЕАНА»  

Суєнову Оксану Тофіковну
майстра зміни служби виробництва Товариства 
з обмеженою відповідальністю «АЛЕАНА»  

Лисицю Інну Петрівну
приватного підприємця  

Матвієнко Ірину Вікторівну  
приватного підприємця  

Капусту Олександра Сергійовича
приватного підприємця  

Черніговець Галину Іванівну 
приватного підприємця  

Сергієнка Геннадія Івановича 
приватного підприємця  

Лапігу Лілію Василівну  
приватного підприємця  

Манько Світлану Олексіївну 
приватного підприємця  

Дубас Оксану Анатоліївну  
приватного підприємця 

Нечай Наталію Петрівну 
приватного підприємця  

Леха Олега Петровича   
майстра картонного виробництва Приватного 
акціонерного товариства «Київський картон-
но-паперовий комбінат»  
Пасічного Дмитра Володимировича    
машиніста автоматизованої лінії виробництва 
гофротари Приватного акціонерного товариства 
«Київський картонно-паперовий комбінат»  

Жихарєва Дмитра Васильовича 
провідного інженера відділу головного енергети-
ка Приватного акціонерного товариства «Київсь-
кий картонно-паперовий комбінат»  

Дубогрія Івана Олексійовича   
тесляра Комунального підприємства Обухівської 
міської ради «Обухівтеплотрансбуд»  

Гордієнко Галину Гордіївну  
маляра Комунального підприємства Обухівської 
міської ради «Обухівтеплотрансбуд»  

Євенко Світлану Іванівну 
маляра Комунального підприємства Обухівської 
міської ради «Обухівтеплотрансбуд»  

Алієва Ельвіна Сахібовича   
чемпіона України та Європи з боксу  

Кубарського Ігоря Юрійовича   
чемпіона України, Європи та світу  
з кікбоксингу  

Коваленка Максима Юрійовича   
чемпіона України, Європи та світу  
з кікбоксингу  

Качана Льва Миколайовича  
чемпіона України, Європи та світу з  
кікбоксингу  

Крачун Альбіну Олексіївну  
чемпіонку України та Європи з кікбоксингу  
  Афанасьєва Владислава Євгенійовича 
–  чемпіона України з кікбоксингу  

Мілевського Дениса Віталійовича  
чемпіона України з кікбоксингу  

Цюкала Даніїла Олександровича   
чемпіона України з кікбоксингу  

Боруту Олексія Вікторовича  
чемпіона Європи, призера чемпіонату світу з 

вільної боротьби  
Спасибу Владислава Миколайовича  

чемпіона Західної України, чемпіона Централь-
ної України, чемпіона України з зендокай кара-
те-до  

Трегуба Назара Руслановича  
чемпіона Західної України, Чемпіона Централь-
ної України, Чемпіона України з зендокай кара-
те-до  

Рудик Анастасію Сергіївну  
чемпіонку Західної України, Чемпіонку Централь-
ної України, Чемпіонку України, Чемпіонку Євро-
пи з зендокай карате-до  

Клюквіна Максима Олександровича  
чемпіона Західної України, Чемпіона Централь-
ної України, Чемпіона України з зендокай кара-
те-до  

Плотніцького Артема Максимовича   
чемпіона Західної України, Чемпіона Централь-
ної України, Чемпіона України з зендокай кара-
те-до  

Шевченка Дениса Юрійовича    
чемпіона Європи з зендокай карате-до  

Крамара Марка Юрійовича  
чемпіона Європи 2019 року з зендокай кара-
те-до  

Степаненка Глєба Євгенійовича  
чемпіона України з професійного карате, при-
зера міжнародних змагань з бразильського 
джиу-джитсу, Чемпіона Київської області з кік-
боксингу, призера обласних змагань зі змішаних 
єдиноборств ММА  

Семикіна Івана Олексійовича  
чемпіона Світу з веслування на байдарці  

Кузьміна Даніїла Максимовича   
чемпіона світу з веслування на байдарці  

Платаша Даніїла Андрійовича  
чемпіона України з веслування на байдарці та 
каное  

Капітоненка Дмитра Олександровича  
чемпіона і рекордсмена України з пауерліфтингу 
серед юнаків і чоловіків  

Єльського Максима Петровича   
чемпіона Європи і світу з жиму лежачи за Вер-
сією федерації UPC  

Гавриленко Ольгу Валентинівну   
чемпіонку України з пауерліфтингу серед жінок  

Руцьку Дарію Сергіївну
чемпіонку і рекордсменку України з пауерліфтин-
гу серед дівчат  

Кірейчука Назарія Вячеславовича   
чемпіона і рекордсмена України з пауерліфтингу 
серед юнаків   

Бєлих Дмитра Вікторовича   
чемпіона і рекордсмена України з пауерліфтингу 
серед чоловіків і ветеранів  

Степанову Уляну Олександрівну   
чемпіонку України, срібну призерку чемпіонату 
Європи з тхеквондо  

Шейко Аліну Олексіївну  
бронзову  призерку чемпіонату України та Євро-
пи з тхеквондо  

Блізніченка Нікіту Олександровича 
 бронзового призера чемпіонату Європи з 
тхеквондо 

Салія Владислава Романовича  
бронзового призера чемпіонату України та Єв-
ропи з тхеквондо  

Гетьмана Артема Олександровича  
срібного призера чемпіонату України, чемпіона 
Європи з тхеквондо  

Савельєва Павла Дмитровича 
чемпіона Європи з тхеквондо  

Ременюка Миколу Максимовича  – 
бронзового призера чемпіонату  Європи з 
тхеквондо

Гайдукевич Софію Костянтинівну 
чемпіонку України з спарингу, срібну призерку 
формальні вправи з тхеквондо  

Ременюка Олександра Максимовича  
призера чемпіонату Європи з тхеквондо  

Бунтовську Анастасію Вікторівну   
чемпіонку України з легкої атлетики

Дробнова Едуарда Олександровича   
чемпіона та срібного призера Всеукраїнської 
спартакіади «Повір у себе» з легкої атлетики  

Олексієнко Катерину Василівну   
чемпіонку Всеукраїнської спартакіади «Повір у 
себе» з легкої атлетики  

Цицеєву Карину Євгеніївну    
чемпіонку Всеукраїнської спартакіади «Повір у 
себе» з плавання  

Діденка Максима Андрійович    
бронзового призера Всеукраїнської спартакіади 
«Повір у себе» з плавання  

Осецького Геннадія Аркадійовича   
головного інженера Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧ»  

Кирилюка Сергія Васильовича   
начальника служби виробництва Товариства з 
обмеженою відповідальністю «АЛЕАНА».

Святковий випуск

ЗАНЕСЕНІ ДО КНИГИ ГРОМАДЯНСЬКО ТА ПРОФЕСІЙНОї ЧЕСТІ З ВРУЧЕННЯМ ПОСВІДЧЕННЯ ТА НАГРУДНОГО ЗНАКА:
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Зайчиков Олексій Олегович
випускник Академічного ліцею № 5 Обухівсь-
кої міської ради Київської області. Батьки 
випускника: Зайчикова Наталія Володи-

мирівна, Зайчиков Олег Вікторович. Вчитель: 
Захарченко  Алла  Геогргіївна. 

Спиця Ніколь Михайлівна
випускниця Академічного ліцею № 5 Обухівсь-

кої міської ради Київської області. Батьки ви-
пускниці: Даценко Наталія Миколаївна, Спиця 
Михайло Вікторович Вчитель: Козлова  Алла  
Павлівна 

Арабська Аліса Валеріївна
випускниця Академічного ліцею імені Воло-

димира Мельника Обухівської міської ради 
Київської області. Батьки випускниці:  Арабсь-
ка Тетяна Яківна, Арабський Валерій Павло-
вич. Вчитель: Молодід  Наталія Михайлівна. 

Яременко Соломія Максимівна
випускниця Академічного ліцею імені Воло-
димира Мельника Обухівської міської ради 
Київської області. Батьки випускниці: Яре-
менко Вікторія Миколаївна, Яременко Мак-
сим Васильович. Вчитель: Телегаь  Людмила 

Сергіївна, Тищук  Тетяна Олександрівеа. 
Клименко  Максим Віталійович

випускник Академічного ліцею № 5 Обухівсь-
кої міської ради Київської області. Батьки 
випускника:  Клименко Наталія Іванівна, Кли-
менко Віталій Петрович. Вчитель Лушкова  
Ніна  Павлівна. 

Ленда Олександра Олександрівна 
випускниця Академічного ліцею № 2 
Обухівської міської ради Київської області. 
Батьки випускниці: Ленда Оксана Вікторів-

на,  Ленда Олександр Миколайович. 
Тимошенко Рустам Романович

випускник Академічного ліцею № 2 Обухівсь-
кої міської ради Київської області. Батьки ви-

пускника:  Тимошенко Людмила Сергіївна,  
Тимошенко Роман Анатолійович. 

Бекетова Анастасія Ігорівна
випускниця Академічного ліцею № 3 
Обухівської міської ради Київської об-
ласті. Мати випускниці:  Бекетова Ірина 
Євгенівна. 
Деліна Софія Олексіївна

випускниця Академічного ліцею № 3 
Обухівської міської ради Київської області. 

Батьки випускниці:  Деліна Оксана Володи-
мирівна,  Делін Олексій Вікторович.

Заваженко Максим Віталійович
випускник Академічного ліцею № 3 
Обухівської міської ради Київської об-
ласті. Батьки випускника:  Заваженко 
Наталія Василівна, Заваженко Віталій 
Михайлович. 

Котляр Світлана Юріївна
випускниця Академічного ліцею № 3 

Обухівської міської ради Київської області. 
Батьки випускниці:  Котляр Елла Йосипівна,  

Котляр Юрій Михайлович 
Кошевєрова Софія Сергіївна

випускниця Академічного ліцею № 3 Обухівсь-
кої міської ради Київської області Батьки 
випускниці:  Фролкова Ірина Семенівна, Ко-
шевєров Сергій Семенович.

Нечай Оксана Юріївна
випускниця Академічного ліцею № 3 Обухівсь-
кої міської ради Київської області. Батьки ви-
пускниці:  Нечай Валентина Федорівна, Нечай 
Юрій Борисович. 

Романько Вікторія Олександрівна
випускниця Академічного ліцею № 3 Обухівсь-
кої міської ради Київської області. Батьки ви-
пускниці:  Романько Світлана Миколаївна, Ро-
манько Олександр Михайлович. 

Третяк Анастасія Романівна
випускниця Академічного ліцею № 3 Обухівсь-
кої міської ради Київської області. Батьки ви-
пускниці:  Третяк Оксана Валентинівна, Третяк 
Роман Антонович. 

Шевлюк Вікторія Віталіївна
випускниця Академічного ліцею № 3 Обухівсь-
кої міської ради Київської області. Батьки ви-
пускниці:  Шевлюк Вероніка Валентинівна, 
Шевлюк Віталій Віталійович. 

Гломозда Костянтин Юрійович
випускник Академічного ліцею № 5 Обухівсь-
кої міської ради Київської області. Батьки ви-
пускника:  Вигівська Юлія Анатоліївна, Гло-

мозда Юрій Олексійович. 
Каращук Владислав Віталійович

випускник Академічного ліцею № 5 Обухівсь-
кої міської ради Київської області. Батьки ви-
пускника:  Чайка Наталія Валеріївна, Каращук 
Віталій Григорович. 

Каращук  Ярослав  Віталійович
випускник Академічного ліцею № 5 Обухівсь-
кої міської ради Київської області. Батьки ви-
пускника:  Чайка Наталія Валеріївна, Каращук 
Віталій Григорович. 

Мартиненко Дарина Євгеніївна
випускниця Академічного ліцею імені Воло-
димира Мельника Обухівської міської ради 
Київської області. Батьки випускниці:  Марти-
ненко Наталія Іванівна, Мартиненко Євгеній 
Олексійович. 

Молодід Ірина Олегівна
випускниця Академічного ліцею імені Воло-
димира Мельника Обухівської міської ради 
Київської області. Батьки випускниці:  Молодід 
Наталія Михайлівна, Молодід Олег Іванович.

Никоненко Вікторія Олександрівна
випускниця Академічного ліцею імені Воло-
димира Мельника Обухівської міської ради 
Київської області. Батьки випускниці:  Нико-
ненко Тетяна Іванівна, Никоненко Олександр 
Віталійович.

ОТРИМАЛИ 12 БАЛІВ НА ЗНО У 2019/2020 РОЦІ

ОТРИМАЛИ 12 БАЛІВ НА ЗНО ТА ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ «ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ»  
АБО СРІБНУ МЕДАЛЬ «ЗА ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ» У 2019/2020 Н.Р.

ОТРИМАЛИ ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ «ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ» У 2019/2020 Н.Р.

«Зоряний Олімп» Обухова вшанував успішних 
учнів, їх вчителів і батьків. 

У першу суботу вересня в місті Обухові відбу-
лося велике і велелюдне свято. За підсумками 
минулого навчального 2019/2020 року визна-
чилися кращі учні, які показали високий рівень 
знань, протягом року захищали честь міста та 
стали переможцями  обласних і Всеукраїнських 
олімпіад з базових дисциплін, конкурсів науко-
во-дослідних робіт Малої Академії Наук, конкур-
сів  Всеукраїнської учнівської творчості, інших 
інтелектуальних, творчих та спортивних конкур-
сів і змагань. Гордістю міста стали учні загально-
освітніх закладів, які отримали 12 балів на ЗНО, 
золоті медалі “За високі досягнення у навчанні” 
та срібні медалі ”За досягнення у навчанні”.  

Пандемія планетарного масштабу та введення 
карантинних заходів навесні цього року внесла 
свої корективи у звичний режим роботи загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, перевела шко-
лярів на дистанційне навчання і сладання іспитів.  
До того ж, випускники залишились без традицій-
них випускних урочистостей.  

При поліпшенні ситуації в період адаптивного 
карантину відділ освіти за підтримки виконав-
чого комітету Обухівської міської ради вирішили 
гідно вшанувати кращих учнів закладів освіти 
міста Обухова.  

То ж улюблене місце обухівчан на відкритій ло-
кації біля районного центру культури і дозвілля 
на масиві Піщана розквітло святково прибраною 
мобільною сценою, різнокольоровими кульками, 
букетами осінніх квітів. Та головними атрибута-
ми на учнівському святі інтелекту, розуму і кре-
ативу були піднесений настрій, чарівні посмішки 
і відчуття гордості за молодих громадян міста, 
які разом зі своїми педагогами та батьками вже 
досягли певних зоряних висот. У центрі уваги – 
гордість обухівчан, талановита юнь Обухова. 

Святкові урочистості розпочали своїм висту-

пом вихованці дитячої академії танцю “Фаворит” 
та вокальної студії “Стейдж вок”. 

З привітальним словом до присутніх звернув-
ся Обухівський міський голова            О.М. Левчен-
ко. Особливу подяку Олександр Миколайович 
висловим учням, вчителям і батькам, які стави-
ли перед собою амбітні цілі і досягали їх. Успіх 
не приходить випадково. Для цього потрібно 
наполегливо і систематично працювати, інколи 
обмежувати себе в дозвіллі і відпочинку. Тільки 
наполегливим і завзятим підкоряються олімпій-
ські вершини. Сьогодні – це грунтовні знання з 
базових дисциплін, перші наукові дослідження, а 
в майбутньому – перемоги високого гатунку. 

Обухівський міський голова О.М. Левченко ра-
зом з начальником відділу освіти  О.Г Коломієць  
провели урочисту процедуру нагородження уч-
нів і вчителів. 

Подяки, подарунки і грошові премії отримали 
учні і вчителі в номінації “Інтелектуальна надія 
Обухова” за перемоги в обласному етапі Всеу-
країнських олімпіад, нагороди одержали призе-
ри обласного конкурсу-захисту науково-дослід-
них робіт Малої Академії Наук. 

На високій трибуні одні номінанти змінювали 
інших, приймали відзнаки за свою наполегливу 
працю: “Обдарованість і творчість”, “Патріотичне 
виховання”, “Таланти позашкілля Обухова”, “Юні 
олімпійці Обухова”. 

На завершення відзначення кращих з кращих 
на імпровізований Олімп запросили номінантів 
“Ерудит року”, а саме випускників-2020, які вже 
стали студентами вишів. Ще зовсім недавно 
вони були учнями випускних класів загальноо-

світніх закладів міста Обухова та закінчили на-
вчання з високими успіхами й були відзначені 
золотими і срібними медалями – за високі до-
сягнення у навчанні та за досягнення у навчан-
ні. За доброю традицією, яка існує в Обухові не 
перший рік, золоті і срібні медалісти піднімають-
ся на високу сцену разом зі своїми батьками. 
Адже сім’я –  це головний осередок виховання 
людяності, національної свідомості, патріотизму. 
Саме в сімейному колі формуються взаємовід-
носини між батьками, рідними та друзями, при-
щеплюються норми поведінки, естетичні смаки, 
любов до своєї родини, повага до рідної мови, 
звичаїв, традицій. Щирі слова вдячності, глибо-
кої поваги і міцне рукостискання, а ще – квіти, 
подарунки батькам від Обухівського міського го-
лови   О.М. Левченка.  

Розумовий Олімп змінився  спортивним. 
Після вручення нагород за розумові досягнен-

ня учнів загальноосвітніх закладів міста Обухова 
на спортивний Олімп піднялися юні спортсмени, 
вихованці міських клубів  східних, змішаних єди-
ноборств. Першими свою майстерність демон-
стрували вихованці клубу “Скорпіон” та “Кайрос” 
під керівництвом тренерів А. Єлдінова і М. Вере-
щака. Відпрацьована вправність і сила духу вра-
жали глядачів і викликали щирі аплодисменти.  

Спортсмени клубу змішаних єдиноборств 
ММА  “Ze Radiola Team” зачарували своєю видо-
вищністю та різноманітною технікою, демонтра-
цією коронних прийомів, завдяки яким  вони не 
раз отримували перемоги на змаганнях. Своє 
мистецтво продемострували призери Всеу-
країнського турніру з бойового самбо Д. Мура-

тов і О. Черняєв. В ММА не менш важливу роль 
відіграє ударна техніка, яку продемонстрували 
сестри Ханенко, чемпіонки міста Києва і області 
з кікбоксингу і змішаних єдиноборств. Роботу 
на лапах продемонстрували тренер клубу “Ze  
Radiola Team” О. Скіданов і чемпіонка світу з 
ММА В.Семаль. 

Видовищно і злагоджено демонстрували від-
працьовану техніку з кікбоксингу вихованці клубу 
“Обухівські тигри” (тренер В. Потебенко). 

Спортсмени спортивного клубу кіокушинкай 
карате “Кшатрій” формуються як сильні особи-
стості з 2017 року. Сьогодні клуб відвідує більше 
80 вихованців, вони формують свій характер, 
силу духу та утверджують бажання бути сильни-
ми та здоровими. Клуб виховав чемпіонів і при-
зерів Київської області, міста Києва, регіональ-
них змагань. Діти тренуються з 5 років, але  є й 
групи для дорослих від 18 років і старше. 

Завершили показові виступи спортивних сек-
цій міста вихованці клубу “Мукідо” Теквон-до ІТФ. 

Обухівський міський голова О.М. Левченко 
привітав юних спортсменів з майбутнім Днем 
фізкультури і спорту та побажав нових спортив-
них перемог.  

Цього дня в місті на різних спортивних майдан-
чиках проходили відкриті першості з різних видів 
спорту. Урочисто вшанували спортсменів з об-
меженими можливостями, які здобули особисті 
перемоги в метанні булави, штовханні ядра, бігу 
на 60 і 100 метрів, стрибків у довжину, настільно-
го тенісу. 

Отримали нагороди від міського голови пе-
реможці шахового турніру, турніру з настільного 
тенісу, волейболу.  

Окремо були відзначені тренери спортивних 
клубів і секцій, які вносять великий внесок у ро-
звиток фізкультури  і спорту серед молоді міста 
Обухова. 

Наша гордість випускники

«Зоряний Олімп»

Святковий випуск Обухівські Вісті – 2020
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Хореографічна візитівка міста – зразковий  ди-
тячий ансамбль танцю «Фаворит». Цей колек-
тив у 2019 році підтвердив звання «зразкового»! 
Також є встановлювачем Національних рекордів 
України «Наймасовіший флеш-моб зі стрічками» 
та “Наймасовіше турне аматорського дитячого 
хореографічного колективу, організоване  одним 
керівником”,  багаторазовий переможець  Між-
народних, Всеукраїнських та обласних конкурсів 
хореографічного мистецтва, художній керівник 
Юрій Стрембіцький. У переможному дороб-
ку колективу 19 – перших місць, 4 – других та 7 
кубків Гран-прі за кращі танцювальні композиції. 
Запальним танцям цього колективу аплодували 
у Грузії, Польщі, Лапландії, Будапешті, й знають 
про нього по всій Україні завдяки неперевер-
шеній майстерності. 

Наймасштабніші  державні та народознавчі  
культурно-мистецькі заходи  завжди проходять 
у місті за активної участі народного хору «ЯВІР» 
ПрАТ «Київський КПК». Колектив завжди є окра-
сою мистецьких заходів і крокує вперед, підви-
щуючи свій творчий потенціал з метою створен-
ня позитивного  культурно-мистецького іміджу 
нашого міста й країни.  

Невід’ємною частиною й окрасою кожного 
культурно-мистецького заходу Обухівської місь-
кої громади й шановані гостями інших міст є 
творчі колективи Обухівського міського Будинку 
культури (директор Юрій Побігай). Коротко про 

кожен з них. 
Ансамбль ударно-шумових інструментів 

“Стук-грюк бенд” – лауреати Першого ступе-
ня  Всеукраїнського Фестивалю народної твор-
чості «Ярмаринка», що   проходить у селі Великі 
Сорочинці; почесні гості – учасники фестивалів 
«Сорочинський ярмарок» у м. Одесі та Одесь-
кій області; володарі І премії й призу глядацьких 
симпатій у Всеукраїнському конкурсі “Квітуча 
Україна” (2020). Цей яскравий й неповторний  
колектив є окрасою усіх культурно-мистецьких 
заходів нашої громади. Неповторний стиль й 
манера виконання, самобутні яскраві костюми, 
звук шумових інструментів завжди привертають 
увагу глядача й слухача, просто не можливо від 
них відвернути свій погляд. 

Зразковий танцювальний колектив «Водо-
грай» – багаторазовий переможець міжнарод-
них, обласних танцювальних фестивалів-кон-
курсів, лауреат І ступеня ХІХ Міжнародного  
фестивалю «Зимова фантазія» в рамках проєкту 
«Квітуча Україна»,  невід’ємний учасник багатьох 
культурно-мистецьких заходів на території гро-
мади. У період з кінця 2019 року по  2020 рік 
колектив став лауреатом фестивалів «Барви 
осені», Обласного фестивалю хореографічного 
мистецтва – «Ф’южн», нагороджений дипломом 
ІІ Київського обласного фестивалю патріотичної 
пісні «Душа обпалена війною». А у 2019 році дитя-
чий танцювальний колектив відзначив свою 22-у 
річницю.  

Вокальний ансамбль  «Акорд» у 2019 році від-
значив свій 5-ий ювілей! Лауреати  І ступеня  ХІХ 
Міжнародного  фестивалю «Зимова фантазія» в 
рамках проєкту «Квітуча Україна», Лавреат І-го 
ступеню у третій віковій категорії VIІ Всеукраїнсь-
кий фестивалю-конкурсу мистецтв «Сяйво Пер-
воЦвітів», як і завжди радують глядачів своїми 
виступами.  

Вокальний ансамбль «Березіль» у 2019 році 
відзначили свій 15-ий ювілей! Прекрасний ре-
пертуар та виконавська майстерність колективу 
збирає навколо себе все більше поціновувачів 
української пісні. Атестаційною комісією Управ-
ління культури Київської обласної державної ад-
міністрації колективу присвоєно звання «народ-
ного». Ансамбль «Березіль» є окрасою майже 
кожного свята, що відбувається на території 
Обухівської міської ОТГ.  

Активні  учасники  всіх культурно-мистецьких 
заходів, що проводяться в нашій громаді, — це  
ВІА «Віталій Побігай та Ян Старук»,  во-
кальні ансамблі  «Родина», «Вербиченька», 
інструментальний квартет “VINTADGE SOUND 
BAND”, керівник Велет Василь Богданович.  Ко-
жен з цих колективів вносить свою частку у мис-
тецький імідж міста. Бажаємо чудовим артистам 
нових творчих досягнень!  

Дитяча школа мистецтв міста Обухова – це по-
тужне творче співдружжя митців та однодумців, 
яке об’єднує 35 викладачів та 305 учнів. Педа-
гогічно-учнівський колектив Дитячої школи ми-
стецтв міста Обухова у 2019/2020 навчальному 
році взяв участь та виборов призові місця, у тому 
числі і Гран-Прі, у 9 Міжнародних і Всеукраїнсь-
ких та обласних конкурсах, отримавши 12  І-их 
місць та 11 ІІ-их місць: 

Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв 
«Соняшник» – Петренко Антоніна (фортепіа-
но) – Гран-Прі, Ляпіна Варвара (фортепіано) 
– І місце, викладач: Фенканін О.А.; 

Міжнародний конкурс-фестиваль «New Year 
Stars» – Швачко Вероніка (домра) – І місце, 
викладач: Шевченко Л.С., концертмейстер: Гав-
рилова Л.Ф.; 

V Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв 
Artlikefest «Столичні зустрічі» – ансамбль гітари-
стів – ІІ місце, викладач: Бандура А.А.; 

Міжнародний конкурс-фестиваль «Різдвяні зу-
стрічі» – Федоряченко Юлія (домра) – І міс-
це, викладач: Шевченко Л.С., концертмейстер:           
Гаврилова Л.Ф.; 

Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв 
«Соняшник» – Малащинський Дмитро (гіта-
ра) – І місце, викладач: Фалюш А.О.; 

Міжнародний конкурс-фестиваль для про-
фесійних виконавців «Platinum Orfey» – Гетьман 
Катерина (вокал) – І місце, Корбут Юлія (во-
кал) – ІІ місце викладач: Булах Т.М., концертмей-
стер: Вороніна С.А.;  Новицька Олександра 
(вокал) – ІІ місце, викладач: Побережник Т.В., 
концертмейстер: Ситник О. В.; 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна 
об’єднує світ» – духовий оркестр – ІІ місце,  Ки-
риєнко Георгій (саксофон) – ІІ місце, викла-
дач: Литвин В.А., концертмейстери: Дворянин 
Л.В., Захожай І.М.; 

Міжнародний дистанційний конкурс «Зірка-
фест» «Єдина країна» – Смовж Федір (гітара) 
– ІІ місце, Ляпін Михайло (гітара) – ІІ місце, 
викладач:    Фалюш А.О.; 

Міжнародний дистанційний фестиваль-кон-
курс «Соняшник» – Прокопенко Олександра 
(фортепіано) – І місце, викладач: Захожай І.М.; 

VIІ Всеукраїнський фестиваль – конкурс мис-
тецтв «Сяйво ПервоЦвітів» – Корбут Юлія (во-
кал) – І місце, Гетьман Катерина (вокал) – ІІ 
місце, Кірашенко Анатолій (вокал) – ІІ місце, 
викладач: Булах Т.М., концертмейстер: Вороніна 
С.А.; 

ХVІ Всеукраїнська відкрита музична олімпіада 
«Голос Країни» – Швачко Вероніка (домра) – 
ІІ місце, викладач: Шевченко Л.С., концертмей-
стер: Гаврилова Л.Ф. 

 Обов`язковий  для всіх початкових спеціалі-
зованих мистецьких навчальних закладів ХХІІІ 
обласний конкурс у рамках фестивалю дитячої 
творчості «ДЕБЮТ» відвідало 36 учнів та молод-
ший склад ансамблю народної пісні «Паняноч-
ка», керівник Косенко Анна Володимирівна, пе-
реможне ІІІ місце. 

 Справжньою гордістю школи є хор учнів мо-
лодших класів «Струмочок» – володарі І премії 
Міжнародного конкурсу “PREMIER”  у 2019 році, 
керівник Булах Т.М., активні учасники наро-
дознавчих свят, що відбуваються на території 
Обухівської міської громади. 

 Сучасна мистецька молодь представлена 
активними учасниками культурно-мистецьких 
заходів – школа сучасного танцю Анни Красно-
вої «Драйв денс скул». Це найбільша і найпо-
тужніша школа сучасного танцю в місті Обухів. 
«Драйв Денс Скул»  є володарем Гран-Прі та пе-
реможцем багатьох Всеукраїнських конкурсів та 
фестивалів. Репертуар танцювальної програми 
колективу школи завжди яскравий, неперевер-
шений та неповторний. В такі досягнення вкла-
дена не тільки душа керівника Анни Краснової, 
а й фізичні затрати та неймовірні зусилля вихо-
ванців, а на виході — такий приємний результат: 
завжди повна зала чи танцювальний майданчик 
глядачів.  

Школа сучасного танцю UNDERGROUND 
FAMILY DANCE, керівник Андрій Черемісін, 
радує глядачів своїми виступами понад 7 років. 
Переможці багатьох танцювальних фестивалів, 
змагань міжнародного рівня, як у командних, 
так і в соло-номінаціях. Креативні й талановиті 
учасники цієї школи завжди презентують цікаву, 
реалістичну палітру сучасного танцю. Активно 
беруть участь у  культурно-мистецьких заходах 
різнобічного спрямування.  

Студія естрадного вокалу «Стейдж вок», 
керівник Оксана Дон, протягом 10 років дарує 
жителям міста чудовий дитячий різнобарвний 
спів. Колектив бере активну участь у культур-
но-мистецьких заходах міста та поза його ме-
жами, є постійним учасником Всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів.  

Театр танцю “Triumf of the dance” – колек-
тив, що неодноразово презентував наше місто 
у конкурсах, святкових заходах до Дня Неза-
лежності у місті Києві. Вихованці театру танцю є 
активним учасниками різноманітних мистецьких 
заходів, театралізованих постановок, презен-
тацій, що відбуваються на території Обухівської 
міської об’єднаної територіальної громади. Коли 
спостерігаєш виступ цього колективу, то неод-
мінно поринаєш у чудовий світ різножанрових 
образів – це і професійна постановка танцю, і 
яскраві незабутні костюми, і злагодженість рухів 
— все зачаровує. Художній керівник театру тан-
цю  “Triumf of the dance” — елегантна, ви-
тончена мисткиня танцювальних постановок Са-
япіна Оксана Леонідівна. Цей чудовий колектив 
— переможець багатьох фестивалів, конкурсів. 
Так, у 2019 році брали участь у конкурсі “Funny 
Fest New Year” й стали переможцями, зайнявши 
І місце, у 2020 році – вибороли чотири І-их місця 
у чотирьох різних номінаціях Міжнародного кон-
курсу- фестивалю “Chapkis Pro Fest”, присвяче-
ного 90-річчю видатного хореографа Григорія 
Чапкіса. 

Завжди яскраво й професійно презентує 
естрадно-вокальне мистецтво студія “ДЖАЙВ”. 
Вихованці студії під керівництвом Васильченко 
Ірини є неповторною оазою сучасної пісні. По-
над 140 заходів проводиться протягом року на 
території Обухівської міської ОТГ і вони завжди 
готові стати родзинкою будь-якого свята. Це і 
вже дорослі виконавці, такі як Олександра Іщук, 
Валентина Семеняченко, Анастасія Лапіна, Анна 
Бродзянська, Аліна Нараєвська, Валерія Когут, 
так і нові зірочки – Діана Савчук, Софія Карнаух 
та  гурт “Веселий мікрофон”, що вже яскраво ви-
промінюють на пісенному небосхилі. 

Окремо хотілося б відзначити дівчину, яка 
з кожним роком зростає й досягає успіхів в 
естрадно-вокальному мистецтві. Мова піде про 
Анастасію Лапіну. Без участі Анастасії не 
проходить жодне свято. Вона активна, цілеспря-
мована творча особистість. Бере участь у різ-

номанітних пісенних конкурсах, фестивалях, 
зростає і як співачка,  і як творча особистість. За 
плечима цієї тендітної дівчинки — не одна пере-
мога  у всеукраїнських та міжнародних конкурсах 
і проєктах. Досягнень багато. 

 У 2019 - 2020 роках стала Лауреатом І премії 
Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтва 
“Підкори сцену”, у Всеукраїнському фести-
валі-конкурсі дитячої та юнацької творчості 
“Київмануфест” виборола Гран-прі, у Всеукраїн-
ському фестивалі-конкурсі “VOCAL SEASONS” 
одержала наступну перемогу – Лауреат І сту-
пеня, у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 
талантів “Гармонія душі” – Гран-прі та І місце 
у складі квартету студії “ДЖАЙВ”, у конкурсі 
молодих виконавців естрадної пісні “Star Time” 
нагороджена найвищою відзнакою — Гран-прі, 
у відбірковому турі Всеукраїнського конкурсу 
«Яскраві діти України» стає лауреатом ІІ ступеня, 
у вокальному конкурсі яскравих виконавців “Lord 
Music Talent” – І місце, в інтернаціональному фе-
стивалі-конкурсі “Wow Fest” – ІІ місце, учасниця 
Всеукраїнської музичної олімпіади “Голос країни” 
й знову перемога – лауреат І ступеня та Гран-прі, 
переможець, лауреат І ступеня Міжнародного 
фестивалю-конкурсу “Слов’янський вінець”, ІІ 
місце у дистанційному конкурсі-фестивалі “Кор-
радо”, а також брала участь у відкритому Всеу-
країнському дистанційному багатожанровому 
он-лайн конкурсі “Битва жанрів” й одержала пе-
ремогу — Лауреат І ступеня.

Ми пишаємося  вагомими  досягненнями кращих творчих колективів міста, що створюють неповторний 
мистецький імідж нашого Обухова, якому цьогоріч виповнилося 658 років!  
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Наша гордість

Спортивна зала  
на Каштановій, 28

Проєкт «Безпечна і розумна школа» 
Пожежна сигналізація

OPEN SPASE

Міська варта

Сервісний центр МВС

ЦНАП

Фоє МБК

Міський інклюзивно-
ресурсний центр

Центр творчості дітей, юнацтва  
та молоді «Романтик»

Спортивні майданчики  
біля Академічного ліцею №2

Міні футбольне поле  
Академічний ліцей №4

Басейн в ДНЗ «Зірочка»

Басейн в Академічному ліцеї №5

Утеплення та санація  
дошкільних навчальних закладів

Перехрестя біля  
Податкової служби Парк міської радиАлея Героїв Небесної Сотні

Центр військово-патріотичного вихо-
вання та допризовної підготовки на 
базі Академічного ліцею №4

Амбулаторія загальної практики  
сімейної медицини Обухівського  
міського центру первинної  
медико-санітарної допомоги №5  
на вул. Київська, 148

Спортивна зала на  
мікрорайоні Яблуневому

Облаштування території  
біля фонтану

Спортивна зала  
в Академічному ліцеї №1

Спортивна зала 
в Академічному ліцеї №4

Міська дитяча школа мистецтв
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