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Шановні професійні військові, волонтери, захисники країни, патріоти, майбутні воїни, військові медики! 14 жовтня 
наша держава вшановує захисників України, людей мужніх і відважних, готових віддати своє життя за її територіальну 
цілісність, суверенітет і незалежність.  Православна церква вшановує свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка стала 

захисницею українського козацтва і покривала їх у боях за рідну землю від ворога своїм священним омофором. 
За роки незалежності Україна на державному рівні вшановує українське козацтво як джерело патріотизму, волі,  

жертовності в ім’я своєї держави. 
Три свята в один день є знаковим символом для нас і наступних поколінь, вони не лише бережуть і примножують  
традиції віри, мужності і патріотизму, а й несуть сакральний зміст у сьогоднішні складні часи, які переживає Україна. 
Прийміть вітання та найкращі побажання з цими святами, які прийшли в кожну нашу роди-

ну. Будьте сильні духом і тілом, бережіть себе і Україну. Нехай Покрова Пресвятої Богородиці бере-
же усім нам чисте мирне небо над головою, гармонію в душі, дарує міцне здоров’я і довгий щасливий вік.  

Оптимізму, віри, здійснення всіх  найкращих задумів і починань.  
З повагою 

 Обухівський міський голова О. М. Левченко 
 

Шановні жителі міста Обухова і  
Обухівської міської об’єднаної територіальної громади! 

Д ень працівників освіти, День учите-
ля традиційно відзначаємо в першу 
неділю жовтня. А напередодні про-

фесійного свята міський голова Олександр 
Левченко й представники виконавчого 
комітету Обухівської міської ради віддали 
шану людям такої надважливої професії. 

Вчитель… Скільки розуму, мудрості й 
терпіння вкладено в це найважливіше для 
кожної особистості змістовне слово!  Пер-
ший учитель, немов провідник, бере за 
руку своїх першачків і веде їх до Країни 
Знань. Разом, наче одне ціле, вони впер-
ше починають писати літери, читати сло-
ва по складах, бачити різнокольоровий 
світ навколо. Ця щоденна наполеглива 
праця педагога, вчителя через роки увін-
чується найочікуванішим результатом — 
обізнаними і успішними випускниками. 

Цей непростий шлях зростання й ста-
новлення долають усі школярі: кожен зі 
своїми падіннями й підйомами, злетами 
і здобутками, сльозами і тріумфом пе-

ремоги. А за усією цією палітрою емоцій 
та почуттів стоїть велич серця і доброта 
першого вчителя — наставника, пред-
метника, класного керівника, тренера. 

Обухівський районний центр культу-
ри і дозвілля 1-го жовтня гостинно прий-
мав шановних досвідчених учителів, 
почесних гостей, ветеранів праці, від-
мінників освіти, молодих педагогів, са-
модіяльних і професійних артистів з на-
годи відзначення Дня працівників освіти. 

Приємні сюрпризи для винуватців місь-
кого свята починалися вже з порога: 
кожному були вручені квіти і подарунки. 

Обухівський міський голова Олександр 
Левченко привітав освітян міста і подякував 
їм за особистий внесок у виховання підро-
стаючого покоління. Щиросердно вітаючи 
всіх причетних до цієї нелегкої копіткої пра-
ці, міський голова згадав про досягнення 
кожного колективу, подякував усім за на-
лежний рівень підготовки учнів і зміцнення 
матеріально-технічної бази, побажав но-

вих здобутків, творчих злетів й подолання 
високих вершин. Кращим освітянам були 
вручені Грамоти, подяки від різних уста-
нов, більше ста педагогів отримали По-
дяку від міського голови і грошові премії.  

Після урочистих шанувань розпочалася 
концертна святкова програма. Всіх присут-
ніх у глядацькій залі вітав Зразковий дитя-
чий ансамбль танцю «Фаворит» (художній 
керівник Юрій Стрембіцький). Для улюбле-
них вчителів і наставників колектив підготу-
вав яскраві запальні танцювальні номери. 

Згодом під бурхливі оплески присутніх 
на сцену вийшов народний артист України, 
шанувальник жінок, автор пісень і популяр-
ний виконавець Павло Зібров. Більше го-
дини він чарував присутніх яскравим висту-
пом, комунікацією з залом, дарував власні 
ліричні пісні про жіночу красу й кохання. Ат-
мосфера свята була феєричною й веселою.  

Ми, освітяни, у свою чергу, вдячні 
Обухівській міській раді, особисто Олек-
сандру Миколайовичу Левченку за по-
стійну турботу і розуміння наших по-
всякденних проблем, які ми вирішуємо 
спільно. На щастя, нас чують і допомагають. 

 У нелегкі економічні часи міська влада 
знаходить можливості для матеріально-

го заохочення працівників учительської 
професії, регулярно виплачуються двад-
цять відсотків за престижність праці. Така 
надійна системна підтримка надає нас-
наги, окриляє на пошуки нових проектів 
і їх реалізації. Тому нам є чим пишатися: 
освітні заклади міста відповідають про-
грамі Нової української школи, а наші ро-
зумні і талановиті випускники досягають 
поставленої мети, вступають до обраних 
вишів. З великим почуттям задоволен-
ня й радості в душі було приємно спогля-
дати за концертною програмою наших 
юних вокалістів і танцюристів, які успіш-
но навчаються в позашкільних закладах 
нашої громади, презентують себе за її 
межами й беруть активну участь у куль-
турно-мистецькому житті нашої громади. 

Урочистості закінчилися, але відчут-
тя турботи, підтримки, пошани від місь-
кої ради додають нам наснаги в не-
легкій щоденній учительській праці. 
По-справжньому, на високій ноті, тепло й 
затишно відбувся цей яскравий захід, при-
свячений освітянам  нашого рідного міста. 

   
   О.Коломієць, начальник управління 

освіти Обухівської міської ради. 

ВШАНУВАЛИ ОСВІТЯН ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ
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А ви мріяли про такий? Особисто я – 
ніколи. Тому що людина, поки  зай-
нята, не переймається проблемами 

інших людей. Та все в житті має свій поча-
ток і свій кінець. Так і з людською активні-
стю, коли вона переходить у поважний вік і 
залишає своє місце роботи, йде, як прий-
нято казати, на заслужений відпочинок. 
Як бути далі? Як жити далі? Як усвідомити 
раптом, що ти вже сьогодні не настільки по-
трібен суспільству як учора? Виявляється, 
відчуття потрібності в соціумі є найбільшою 
людською потребою, мотивацією всього 
активного життя. Немає потрібності, немає 
мотивації, життя втрачає сенс. Звичайно, 
можна допомагати дорослим дітям, вихо-
вувати онуків, усе це так. Але є й самотні 
чоловіки і жінки.  Що залишається для са-
мотньої людини, для її особистого розвитку 
і відчуття значимості серед інших людей? 

Обухівська міська рада за ініціати-
вою активістів і небайдужих обухів-
чан подбала про своїх людей стар-
шого віку і створила на базі міського 
територіального Центру надання соціаль-
них послуг Університет третього віку.  

Мені дуже кортіло ознайомитися з цим 
унікальним закладом для людей літньо-
го віку, адже й сама вже пенсіонерка.  

Місто Обухів, вулиця Каштанова, ко-
лишній Центр дитячої і юнацької твор-
чості. Діти переїхали в нове сучасне 
приміщення, колишній “Романтик” зали-
шився у розпорядженні літніх обухівчан. 

Господарює тут і щедро приділяє увагу 
кожному директор Обухівського міського 
територіального  центру надання соціаль-
них послуг Зоя Анатоліївна Короленко. 

Коли є бажання щось робити, рухатися 
вперед, відчувати задоволення від своїх 
дій, люди йдуть до нас, в Університет 
третього віку. Тут вони оживають, обира-
ють навчальні заняття до душі, опановують 
те, чого досі не робили через брак часу чи 
з інших причин. Люди потрапляють в різні 
життєві ситуації, хтось втрачає найдорож-
чих – чоловіка чи дружину. Самому бути зі 

своїми проблемами важко. І ми раді кож-
ному своєму новому студенту. Тут вони 
мають нові знайомства, товаришування, 
дружбу. Університет має кілька факуль-
тетів, або напрямів розвитку літніх людей. 
Дуже популярним є опанування персо-
нального комп’ютера. Крім бажання вміти 
спілкуватися в соціальних мережах, наші 
студенти хочуть полегшити свій побут, на-
приклад, онлайн-платежі за комунальні 
послуги тощо. Великою популярністю ко-
ристується факультет англійської мови. Хто 
хоче, той за два роки вже може на певному 
рівні спілкуватися англійською. Наші сту-
денти навіть створили групу у вайбері, де 
спілкуються виключно англійською мовою. 
Приваблює багатьох факультет психології. 
Під керівництвом кваліфікованого викла-
дача студенти пізнають себе, вчаться уни-
кати конфліктних ситуацій, гармонізувати 
стосунки. Дуже популярним є факультет 
йоги. Шлях до самопізнання, корекції тіла 
і духу ніколи не пізно опановувати. Голов-
не – допомогти людям, – таким принци-
пом керується викладач. Хореографія теж 
цікавить наших студентів, як і прикладне 
мистецтво, різні техніки для виготовлення 
власних картин і малюнків, художня ви-
шивка. Загалом протягом року в Універси-
теті навчається більше  ста студентів. Для 
кожного з них – це позитив. Хтось почу-
вається впевненіше і комфортніше, а хтось 
повертається до активного життя, влашто-
вується на роботу, навіть іде в політику. 
На нинішніх місцевих виборах кандида-
том до Обухівської міської ради йде наш 
студент Віктор Миколайович Гулеватий. 

Ось такий він, Університет третього віку, 
в місті Обухові. Навчання для всіх студентів 
безкоштовне, головна мотивація Обухівсь-
кої міської ради, яка утримує заклад за 
бюджетні кошти, – допомогти людям 
адаптуватися в період, коли потрібність 
і важливість у соціумі для них різко зни-
жується. А натомість з’являється дитяча 
вразливість і замкнутість. Будьмо турбот-
ливими і гуманними, адже це так важливо. 

УНІВЕРСИТЕТ ЗДОРОВ’Я, НАСТРОЮ І ДОВГОЛІТТЯ 

О бухівська міська рада, її депутат-
ський корпус, особисто Обухівсь-
кий міський голова О.М. Левченко 

виявляють справжню турботу про людей 
похилого віку. Тісна співпраця з міською 
організацією ветеранів реалізовується 
у спільні проєкти. Про ветеранів не за-
бувають, їх шанують і залучають до ак-
тивної участі в житті сучасного Обухова. 

Третій рік у місті функціонує Універ-
ситет третього віку, який користуєть-
ся великою популярністю і нара-
ховує нині майже 120 студентів. 

У День людей похилого віку відбулася 
їх тепла зустріч з Обухівським міським го-
ловою О.М. Левченком. Олександр Мико-
лайович привітав міських пенсіонерів різ-
ного віку, подякував за їх великий внесок 
у розвиток міста за роки активної праці 
на різних підприємствах, в організаціях і 
установах Обухова. У теплій невимушеній 
обстановці міський голова поспілкувався з 

поважними земляками, побажав їм міцно-
го здоров’я, активного життя і довголіття. 

Продовжилось дійство за святковими 
столами, з піснями і танцями, які дарували 
самодіяльні артисти. Відкриті серця і гар-
ний настрій міських пенсіонерів допомог-
ли їм розслабитися, почуватися молоди-
ми,  співати і танцювати в колі своїх друзів.

З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

6 жовтня в рамках акції «Запобігти. 
Врятувати. Допомогти» рятувальни-
ки Обухівського РС ГУ ДСНС України у 
Київській області завітали до дитячого 
садочка «РУШНИЧОК» Обухівської міської 
ради.  

Рятувальники у доступній формі 
розповіли малечі про основні правила 
безпечної життєдіяльності, ознайомили з 
особливостями оперативно-рятувальної 
служби. Всі дітки від молодших до стар-
ших груп приміряли бойовий одяг пожеж-
них, дізнались як працює рація та отрима-

ли велику кількість вражень. 
У рамках акції дітям в черговий раз на-

гадали номери екстрених служб, порядок 
дій при пожежі та інших надзвичайних 
подій. 

Всі отримали вдосталь позитивних емо-
цій і найголовніша мета була досягнута, 
адже діти усвідомили, що у багатьох ви-
падках саме від їхніх знань, навичок та 
умінь залежить безпека життя і здоров’я. 

Обухівський РС ГУ ДСНС України у 
Київській області 

ДО ДІТЕЙ ЗАВІТАЛИ РЯТУВАЛЬНИКИ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА 

ПАТ «Енергія» .............................. 7-21-75 
ТОВ «Теплоенергопостач»....................... 
.........................................066-956-19-01 
Обухівський РП ПАТ (РЕС)  5-15-33, 5-15-39 
КП «Обухівводоканал» .................7-12-67
Обухівська філія ВАТ «Київоблгаз»  7-08-
03 КП «Обухіврайтепломережа» ...5-37-93 
КП «Теплотрансбуд» ....................6-61-95  
ТОВ «Міський житловий центр» ....6-60-64 
КП «Міське господарство» ...........7-04-00
ПАТ «ОТІС», Спец. ліфтове управління...  
....................................................6-67-09 
ТОВ «Монкор» ............................. 5-31-41

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА  
ОБУХІВСЬКОї МІСЬКОї РАДИЇ

КНП ОМР “Обухівський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги” 
.........................................067-340-46-98 
КП ОМР «Обухівська міська варта» 
.........................................096-180-84-62 
КЗОМР «Центр фізичного здоров’я насе-
лення «Спорт для всіх» .................6-43-27 
КЗ ОМР «Обухівський міський інклюзив-
но-ресурсний центр» ........066-256-30-75 

ПІДПРИЄМСТВА МІСТА 

«Київський КПК» ..........................7-63-00 
ТОВ «Алеана» ..............................6-66-92 
ТОВ «Аерок» .....................044-391-30-90 
ТОВ «М-Квадро» .........................6-49-80 
ТзОВ «Інтерфом» .........................7-05-89 
«Обухівміськвторресурси» ..........7-18-65 
ПАТ «Обухівське»  ........................6-95-83 
ПрАТ «Обухівський молокозавод» 7-18-20   
ТОВ «Омела» ...............................5-02-01  
«Інбуд» (Господар) .......................5-31-82 
ТОВ «Обухівтранс» ......................6-64-43 
ТОВ «Завод будівельних матеріалів» 
.........................................044-520-97-39 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ 

Обухiвський вiддiл обслуговування гро-
мадян (сервiсний центр) управління об-
слуговування громадян ГУ ПФУ у Київськiй 
областi ........................................5-00-81 
Обухівське управління ГУ ДПС у Київській 
області ........................................7-09-16 
Обухівська міськрайонна філія Київського 
обласного центру зайнятості ..... 5-00-99 
Обухівський відділ Києво-Святошинської  
місцевої прокуратури...................5-06-06 

Обухівський міжрайонний відділ ГУ СБУ у 
м. Києві та Київській області ........ 5-14-31 
Обухівський районний військовий  
комісаріат ................................... 5-13-45 
Обухівський відділ поліції ГУНП в  
Київській області.......................... 5-13-42 
Обухівський районний суд Київської  
області ........................................5-03-67 
Обухівський районний сектор Головного  
управління ДСНС України у Київській  
області ........................................5-05-61 
Обухівський міськрайонний відділ дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану  
....................................................5-15-40 
Обухівський міськрайонний відділ дер-
жавної виконавчої служби ..........5-18-92 
Територіальний сервісний центр МВС 
3244 м. Обухів ........................... 6-40-05 
Обухівський районний відділ ДМС України  
у Київській області ..................5-13-40 
Обухівський районний відділ філії ДУ 
«Центр пробації» у м. Києві та Київській об-
ласті ...............................063 204-15-90 
Обухівське бюро правової допомоги ........
..................................................... 5 00 95 
Обухівська ветеринарна лікарня .5-69-52 
Держпродспоживслужба ............. 5-32-85 
Обухівське лісництво .................. 5-17-71 
Державний нотаріус ...................5-16-43 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

Академічний ліцей № 1 .................5-19-81 
Академічний ліцей № 2 ................5-15-92 
Академічний ліцей № 3 ................. 6-51-91 
Академічний ліцей № 4 .................6-91-71 
Академічний ліцей № 5 ................ 6-55-08 
Академічний ліцей ім. В.О. Мельника  .....
................................................... 5-61-87 
ДНЗ «Зірочка»..............................5-16-73 
ДНЗ «Катруся» ............................6-56-75 
ДНЗ «Веселка» ............................6-61-70 
ДНЗ  «Рушничок» ..........................6-62-07 
ДНЗ «Світлячок» ...........................5-12-30 
ДНЗ «Дударик» ............................5-30-82 
ДНЗ «Пролісок»  ............................6-93-85 
«РОМАНТИК» ...............................7-37-96 
Дитячо-юнацька спортивна школа 
....................................................6-52-92 
Школа мистецтв...........................5-18-82 

ДОВІДНИК
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ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 88  

від   29  вересня   2020 року 

Про скликання сімдесятої сесії Обухівської міської ради  
сьомого скликання       

 У відповідності до ст. ст. 26, 42, 46  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

 Скликати  сімдесяту сесію Обухівської міської ради  сьомого скли-
кання   15 жовтня   2020 року   (четвер)  о 10:00   годині в приміщенні  
міської ради  (вулиця Київська, 10, зала засідань). 

  На розгляд сесії міської ради винести наступні питання:    
Про виконання  бюджету Обухівської міської об’єднаної територіаль-

ної громади  Київської області  на 2020 рік  за 9 місяців  2020 року . 
Про виконання  бюджету Дерев’янської сільської ради  за 9 місяців  

2020 року. 
Про затвердження проєктів, які будуть фінансуватися в рамках Про-

грами реалізації громадського бюджету на території Обухівської місь-
кої об’єднаної територіальної громади в 2021 році. 

Про затвердження проєктів, які будуть фінансуватися в рамках 
Програми «Шкільний бюджет участі на території Обухівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2024 роки» в 2021 році. 

Про внесення змін до міської цільової  Програми з питань  благо-
устрою на території Обухівської міської об’єднаної  територіальної 
громади на 2020 рік  (з наступними змінами). 

Про  внесення змін до  цільової  Програми енергозбереження і 
енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комуналь-
ного господарства  на території Обухівської міської обʼєднаної тери-
торіальної громади на 2020 рік  (з наступними змінами). 

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

Про внесення змін до рішення Дерев’янської сільської  ради  від  
19.12.2019 р. №  592-44-VIІ «Про місцевий бюджет на 2020 рік». 

Про розгляд питань з  регулювання земельних відносин. 
Різне. 
Міський голова                                                                             О.М.Левченко     

З        настанням прохолодної погоди, що,  
у свою чергу, змусило грома-
дян користуватися додатковими  

джерелами опалення, показник тра-
гічних випадків на пожежах у житлово-
му секторі країни стрімко пішов угору. 

З початку року, станом на 20 верес-
ня, в Україні, у житловому секторі стало-
ся 22074 пожежі, внаслідок яких загину-
ла 1031 особа. Травмовано 954 людини. 
Вогнеборці переконані, що саме власна 
недбалість громадян є головною причи-
ною виникнення займань. Люди опалюють 
свої домівки, часто нехтуючи правилами 
пожежної безпеки, палять у приміщен-
нях та перенавантажують електромережу, 
вмикаючи обігрівачі та несправні побутові 
прилади. І таке недбальство щоразу під-
тверджується сумною статистикою. 

Тож, заважаючи на вкрай невтішну та 
трагічну статистику, Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій вкотре 
звертається до громадян з проханням не-
ухильно дотримуватися правил пожежної 
безпеки. Розповідайте дітям про небезпе-
ку, яку приховує у собі вогонь. Майже кож-
ній пожежі можна запобігти! Для цього слід 
обов’язково обговорити в родині не тільки 
заходи щодо запобігання пожежі, а й поря-

док дій у разі її виникнення: спосіб виклику 
пожежно-рятувальної служби «101», ева-
куації дітей, гасіння пожежі на початковій 
стадії, безпечні маршрути виходу з примі-
щення. Завжди дбайте про належний про-
типожежний стан власних помешкань! 

Зокрема: 
- не залишайте малолітніх дітей без на-

гляду та не дозволяйте їм бавитися сірни-
ками; 

- слідкуйте за станом та справністю елек-
тромережі; 

- у разі виходу з приміщень не залишайте 
увімкненими телевізори, праски, обігрівачі 
тощо; 

- не паліть у ліжку; 
- намагайтеся уникати перевантаження 

електричних мереж, не вмикайте одночас-
но побутові електроспоживачі великої по-
тужності; 

- подбайте про справність печей та обі-
грівальних приладів. 

Пам’ятайте! Лише виконання еле-
ментарних правил пожежної та влас-
ної безпеки зможе зберегти ваше 
життя та майно від вогню. 

Обухівський РС ГУ ДСНС України  
у Київській області. 

М айже 90% лісових пожеж ви-
никають через недотриман-
ня правил пожежної безпеки. 

Правила поведінки з вогнем прості: 
- вогнища можна розпалювати тільки в 

місцях, де відсутній хвойний молодняк; 
- якщо ви розкладаєте вогнище, місце, 

де воно буде, необхідно обкопати навколо, 
а коли вже збираєтесь піти, вогонь необ-
хідно старанно загасити за допомогою пі-
ску або води; 

- потрібно слідкувати, щоб не було роз-
літання іскор від вогнища; 

- забороняється кидати незагашеними 
недопалки чи сірники, це може призвести 
до жахливих наслідків. 

Опинившись у зоні лісової пожежі, слід 
дотримуватися таких правил: 

- не тікайте від полум’я, а долайте крайку 
вогню проти вітру, закривши голову і об-
личчя одягом; 

- з небезпечної зони, до якої набли-

жається полум’я, виходьте швидко, пер-
пендикулярно напряму розповсюдження 
вогню; 

- дихайте повітрям, що знаходиться 
низько над поверхнею землі – воно менш 
задимлене; 

- рот і ніс прикривайте одягом чи шмат-
ком будь-якої тканини, по можливості змо-
ченої; 

- будьте обережні в місцях горіння ви-
соких дерев, вони можуть завалитися та 
травмувати вас; 

- під час гасіння пожежі не відходьте да-
леко від доріг та просік, не випускайте з 
уваги інших учасників гасіння; 

- у місцях торф’яних пожеж пересувай-
теся, по можливості перевіряючи палицею 
глибину шару, що вигорів; 

- після виходу з осередку пожежі пові-
домте місцеву адміністрацію та пожежну 
службу. 

РЯТУВАЛЬНИКИ НАГАДУЮТЬ ПРО ШЛЯХИ  
УНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ В ЕКОСИСТЕМАХ 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ВДОМА 

У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ТЕРМІНОВО ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ ПО ЛІНІЇ 101

Станом на 30.09.2020 в  районі та місті виникло 

485 пожеж. За вересень 38. Лідируючу позицію 

займають пожежі в екосистемах, але також горі-

ли транспортні засоби, будівлі. 

Нагадуємо: Дотримуйтесь правил пожежної 

безпеки! Відповідальність рятує життя! 

В итяг з рішення Обухівсь-
кої міської ради №1458-61-
VII від 27 лютого 2020 року  

Відповідно до пункту 34,  пункту 42 ча-
стини 1 статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», статей 
16, 18 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», статті 12 За-
кону України «Про основи містобудуван-
ня», Порядку розроблення містобудівної 
документації, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального го-
сподарства України від 16 листопада 2011 
року № 290, керуючись та враховуючи ре-
комендації комісій з питань: планування, 
бюджету та фінансів; соціально-економіч-
ного розвитку, благоустрою, комуналь-

ного господарства та управління кому-
нальною власністю громади; регулювання 
земельних відносин, екології та охорони 
навколишнього природного середовища 

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на розроблення  плану зо-
нування території міста Обухів           Київсь-
кої області, забезпечити проведення про-
цедури екологічної стратегічної оцінки. 
2. Організацію виконання плану зонуван-
ня території міста Обухів доручити за-
ступнику міського голови Цельорі В.В. 
3. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань регулювання зе-
мельних відносин, екології та охорони 
навколишнього природного середовища. 

Міський голова О.М. Левченко 

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ ЩОДО  
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ 
ТЕРИТОРІЇ (ЗОНІНГУ) МІСТА ОБУХІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Виконавчий комітет Обухівської міської 
ради оголошує конкурс на заміщення ва-
кантних  посад – посадових осіб місцево-
го самоврядування  виконавчого комітету  
Обухівської міської ради: 

Головного спеціаліста відділу оборонної 
роботи, взаємодії з правоохоронними ор-
ганами та з питань надзвичайних ситуацій 
і цивільного захисту виконавчого комітету 
Обухівської міської ради виконавчого комі-
тету  Обухівської міської ради.  

Вимоги до кандидата на посаду: 
вища освіта відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра; 

стаж роботи за фахом на службі в орга-
нах місцевого самоврядування або дер-

жавній службі  на посаді спеціаліста не 
менше трьох років  або стаж роботи за фа-
хом в інших сферах управління не  менше 
трьох  років; 

володіння основними навиками роботи 
на комп’ютері з відповідними програмни-
ми засобами, володіння державною мо-
вою в обсягах, достатніх для виконання 
службових обов’язків. 

За довідками звертатися: м. Обухів, вул. 
Київська, 10; відділ організаційно-кадрової 
роботи виконавчого комітету Обухівської 
міської ради; телефон: 5-02-65. 

Начальник відділу організаційно- 
кадрової роботи  С.В. Кулініченко 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ

В иконавчий комітет Обухівської 
міської ради Київської області 
повідомляє, що згідно з рішен-

ням №1458-61-VII від 27 лютого 2020 року 
«Про надання дозволу на розроблення 
плану зонування території (зонінгу) міста 
Обухів Київської області» триває роз-
робка детального плану території, які на 
вимогу Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» потребують виконан-
ня стратегічної екологічної оцінки (СЕО). 

Закон України «Про стратегічну еколо-
гічну оцінку» передбачає залучення гро-
мадськості до процесу СЕО, починаючи 
з процесу визначення обсягу виконання 
СЕО та врахування побажань та зауважень. 

Ознайомитись із Заявою про визначен-
ня обсягу стратегічної екологічної оцінки 
документа державного планування Плану 
зонування території (зонінгу) міста Обухів 
Київської області можна в приміщенні Вико-

навчого комітету Обухівської  міської  ради 
Київської області за адресою: вул. Київсь-
ка, 10, м. Обухів, Київська обл., 08700 та на 
офіційному сайті Обухівської міської ради 
в мережі Інтернет за посиланням: https://
obcity.gov.ua/category/ogoloshennya/. 

Зауваження та пропозиції щодо визна-
чення обсягу СЕО приймаються у пись-
мовому вигляді та на електронну по-
шту vykonkom@obciry.gov.ua протягом 
15 календарних днів з моменту опри-
люднення Заяви про визначення об-
сягу СЕО. Строк подання зауважень і 
пропозицій: з 08.10.2020 року протя-
гом 15 днів (включно до 23.10.2020 р.). 

Орган, відповідальний за прийняття та 
розгляд побажань та зауважень, –Вико-
навчий комітет Обухівської міської ради. 

Відповідальна особа – Обухівський  
міський голова О.М. Левченко. 
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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.
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ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАС-
НИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  МІНІСТЕРСТВА 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» ОБУХІВСЬКИЙ 
РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІД-
ЖЕНЬ

COVID-19
м. ОБУХІВ

за весь період  
карантину, станом на 

07.10.2020 р.

№ 36  (910) 

З 21 вересня 2020 року в 
м. Обухів введено «пома-
ранчеву» зону епідеміч-
ної безпеки, а в селах 
громади – залишається 
«жовта». Діють відповідні 
обмежувальні протиепі-
демічні заходи.

НАЩАДКАМ 
Здійснюючи вибір, зрозумій, 
Що не раптом: не вкради, не вбий! 
Що життя – це мить, але глибока! 
В ній є місце вічності і кроку. 
В миті цій, як древо із насіння, 
Мають бути і любов, і сила. 

Хто ти є – людина чи то звір? 
Марновірств багато, мало вір! 
Вибір – це не сміх, не гра співуча, 
Це створіння долі власноручне, 
Шлях до Раю, чи падіння в пекло... 
Вибір є – надія не померкла! 

Люблю прогулятися з дружиною вечірнім 
Обуховом за улюбленим маршрутом: від 
податкової, через парк, до верхнього озе-
ра, щоб, зробивши один-два кола навколо 
облагородженої водойми, – де з онуком 
нещодавно ловили окунів, – пройти далі 
до джерела, між дитячим майданчиком і 
шістнадцятиповерхівкою; сісти на лавочку 
під ліхтарями і поговорити про те про се, 
нікого не засуджуючи і не перебираючи 
кісточки ні політикам, ні сусідам...  

Вибір шляху давно здійснений, тому ніку-
ди не поспішаємо, нікого нічому не вчимо, 
навіть дітей, бо все головне вже сказано, 
залишається жити і радувати один одного, 

берегти те, що є цінним для нас, і погово-
рити про те, що ще плануємо зробити.     

Тему виборів, судячи з кипіння пристра-
стей у віртуальному просторі і численній 
агітпродукції в поштових скриньках та на 
білбордах, десятою дорогою ми обходи-
мо, просто, ґрунтуючись на реаліях дня, 
робимо свої висновки: в передвиборчу 
кампанію гучніше за всіх кричить той, хто 
в дійсності і поняття не має, як керувати 
містом... Нас же цікавлять люди, які розби-
раються в фундаментальних речах, на під-
ставі яких можна не тільки йти на вибори, 
але й будувати реальні плани на майбутнє. 
Нинішнім мером Обухова і його командою 
проведена колосальна робота.  

Ця праця не є фрагментарною – заради 
виборів, вона є багаторічно-титанічною – з 
прицілом як на сьогодення, так і на далеке 
майбутнє. 

 «Курчат по осені рахують» – говорить 
одна, всім добре відома народна мудрість 
і «Від добра добра не шукають» – вторить їй 
інша, з того ж джерела взята.   

А результати грандіозні! Крім успіхів у 
господарській діяльності, бачимо ефек-
тивну реалізацію соціальних і культурних 
програм, продемонстровані нелицемір-
на відкритість і готовність до діалогу, що 
ґрунтуються  на принципах права і доброї 
волі. Багато обухівців (ОБУХІВЧАН?), по-

трапивши в безнадійну життєву ситуацію, 
і, звернувшись до градоначальника за до-
помогою, завжди бачили в ньому не заро-
зумілість і байдужість, а людяне ставлення, 
здатність зрозуміти і готовність допомогти.     

     Знаючи О. М. Левченка понад трид-
цять років як професіонала в своїй справі, 
як людину, що відповідає за свої слова та 
вчинки, я і вся моя родина будемо віддава-
ти свої голоси за нього свідомо і без жод-
них вагань. Ми обираємо не просто лю-
дину, а обираємо для себе і свого рідного 
міста впевненість у завтрашньому дні.

Поет-бард Юрій Садовський

ВИБІР ШЛЯХУ

М асив Яблуневий займає особ-
ливе місце на мапі Обухова. Тут 
красиво і затишно, просторо і 

перспективно. Віддалений на 8 кілометрів 
від центру він має свої переваги і недоліки. 
Окраїна, тут у 50-і роки знаходився ударний 
відгодівельний комплекс ВРХ, першими 
поселенцями майбутнього міського масиву 
були люди відповідальні і трудолюбиві. Так 
і передається любов та труд десятиліття-
ми з покоління в покоління на Яблуневому. 

Лише в одному не таланило.  Ще до-
недавна  тодішня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №4 втрачала інтерес у дітей і 
батьків, кожен намагався влаштувати своє 
чадо у школах, які знаходяться в центрі 
Обухова. Дарма, що до них добиратися 
треба було громадським транспортом, 
зате вони були на кілька рівнів кращими 
у порівнянні зі своєю, рідною. З роками 
ситуація ускладнювалася: школи у центрі 
переповнювались, на Яблуневому учнів 
ставало все менше: всього 240 школярів, 
7 випускників 11-го класу в 2017 році. 

Пройшло майже чотири роки. Почина-
ючи з грудня 2016 року, масив Яблуневий 
отримує своє друге життя. Разом із ка-
пітальним ремонтом школи, приведенням 
приміщень у відповідність до сучасних 
вимог, завирувало й громадське життя 
на масиві. Цього року зі стін рідної школи 
випустилися 24 одинадцятикласники, а 
до першого класу набрали два повноком-
плектні класи. За останні три роки “своя” 
школа збільшилась на 140 учнів і прийняла 
всіх старшокласників міста на опанування 
військової і медичної справи.                 Стар-
шокласників, учнів 10-11 класів, у місті 
Обухові з кожним роком стає більше: від 
305 у 2017 році до 600 учнів у нинішньо-
му. Великою мотивацією здобувати повну 
середню освіту є викладання предмета 
«Захист Вітчизни» і вибір майбутньої про-
фесії військового та медика, які в Обу-
хові набувають все більшої популярності. 

Кажуть, особистості змінюють історію. 
У нашому випадку яскрава особистість 
нового керівника школи, а нині це – Ака-
демічний ліцей №4 –  Центр військово- 
патріотичного виховання та допризовної 
підготовки учнівської молоді  Обухівської 
міської ради. Вікторія Михайлівна Марчен-
ко змінила історію Яблуневого. Енергійна 
і з позитивним досвідом, вона залишила 
успішну посаду і престижну п’яту школу, 
щоб почати новий етап в житті школи і нада-

ти новий імпульс розвитку всього масиву. 
–    Вікторіє Михайлівно, як Ви 

наважились? 
Сама дивуюсь, коли порівнюю, як було 

і як стало. Я працювала заступником ди-
ректора з виховної роботи школи №5 з 
потужною матеріально-технічною базою, 
де практично було все, і де навчається 
1800 дітей, сформовано майже 70 класів. 
На новій роботі, на новій посаді переді 
мною стояло завдання повернути 200 ді-
тей з Піщаної і забезпечити їм найкращі 
умови. Допоміг досвід роботи в Болгарії у 

міжнародному таборі. Якось під час відві-
дин однієї зі шкіл на віддаленому масиві, 
я побачила одну дивну річ. Після дзвінка 
на перерву діти не відпускають вчителя, 
вони ставлять йому безліч запитань і він 
має відповідати на них. У чому феномен? 
Болгарія входить до Євросоюзу, де ціну-
ються очевидні речі, такі як базова освіта. 
Вона безкоштовна і дітей націлюють отри-
мати максимум знань від своїх учителів. 

Допомогли батьки дітей, вони тут най-
кращі, відгукуються на всі наші пробле-
ми і починання. Разом із ними ми чимало 
зробили для оновлення школи, проведе-
но багато підготовчих і будівельних робіт 
у кабінетах і класних кімнатах, разом дали 
раду гімнастичному залу. Зробили все, а 
в міської влади попросили придбати туди 
покриття. Разом садили яблуневий сад, 
багато хто не вірив, що молоді деревця не 
вкрадуть. Не вкрали, на кожну яблуньку 
повісили відповідну табличку, що це праця 
дітей. Її треба шанувати, деревця берег-
ти, в майбутньому тут буде великий сад, 

який стане гордістю школи і всього масиву. 
Пройшло три роки, яблуньки підросли, а 
цього року дали перший врожай. Вітамін-
на продукція передана до шкільної їдальні 
на здоров’я учням школи. Трохи згодом ми 
висадили алею туй, і знову були побоюван-
ня. Та дарма, туї всі прижилися, вкоренили-
ся і радують усіх своєю ошатністю і красою. 

– Як з’явилася ідея створити на 
базі навчального закладу Центр 
військово-патріотичного виховання 
і допризовної підготовки учнівської 
молоді? 

Цей досвід наш керівник відділу освіти 
побачила на одній з освітянських конфе-
ренцій у місті Миколаєві.  Ідея сподобалась 
і ось ми вже разом взялися за її втілення. За 
підтримки Обухівської міської ради, особи-
сто міського голови Олександра Миколай-
овича Левченка. Через рік до нас прийшли 
опановувати предмет «Захист Вітчизни» 
триста старшокласників з усіх міських шкіл. 
Вони навчаються в Центрі за графіком. Їхні 
наставники і викладачі – сучасні герої-за-
хисники України, які пройшли бойове хре-
щення на кровопролитній гібридній війні на 
Сході України в Донецькій і Луганській об-
ластях. Керує Центром заступник директо-
ра Руслан Георгійович Тригуб, він пройшов 
війну на Донбасі і знає все, якою є війна і 
військові дії. Ми переконані, молоду не-
залежну українську державу мають розбу-
довувати, оберігати і захищати національ-
но свідомі, віддані Батьківщині патріоти. 

Процес становлення держави відбу-
вається з великими труднощами і помилка-
ми. Гостро відчувається нестача політично і 

фахово підготовлених патріотів у владних 
структурах усіх рівнів. Це породжує нега-
разди у нашому суспільстві, призводить 
до нехтування допризовною підготовкою, 
системним військово-патріотичним ви-
хованням молоді. Кардинальні історичні 
зміни, що їх на сьогоднішній день зазнає 
Україна, впливають на всі аспекти суспіль-
ного життя і передусім – на конкретного 
громадянина, його свідомість і самовизна-
чення. Ми почали з малого. Створили всі 
умови для фахових занять в кабінетах, на 
тренувальних об’єктах, в тирах, спортив-
них залах, маємо військовий музей, куточ-
ки пам’яті з портретами загиблих героїв, 
наших земляків. Наш Центр забезпечений 
сучасною матеріальною базою: макетами, 
муляжами, навчальною зброєю і облад-
нанням для практичного освоєння війсь-
кових навичок юнаками і надання першої 
долікарської допомоги дівчатами, всього 
на півмільйона гривень. Розповідати мож-
на багато, але це варто хоча б один раз по-
бачити. І ми відважилися, показали всьому 
місту, чого і як навчаються наші старшо-
класники. 9 травня 2018 року на централь-
ній площі міста перед міською радою від-
булося урочисте дійство: парад, вишкіл, 
патріотичні пісні, складання присяги ви-
пускниками Центру, передача прапора 
одинадцятикласниками десятикласникам. 
Повірте, у багатьох на очах були сльози.  

У минулому році після трагічних 
подій в Одеській області постало пи-
тання про безпечну школу. Разом із 
запровадженням охорони й облашту-
ванням прохідної міська рада виділи-
ла кошти і на пожежну сигналізацію. 

 Екскурсія по навчальному закладу вра-
жає від першого поверху до останнього, 
четвертого. Гімнастичний зал, інтерактив-
ні куточки, військовий музей, сучасні кабі-
нети, спортивна зала, модні вчительські. 
Побутові кімнати, затишні куточки відпо-
чинку. На четвертому поверсі – особлива 
територія (на замовлення минулорічних 
випускників), які звернулися з прохан-
ням створити щось саме для них і попро-
сили лаунж-зону. Отримали і бережуть. 

Попереду у директора В.М. Марченко 
нові плани й перспективи. Найголовніша 
з яких – виховувати справжніх українців: 
розумників і патріотів. Третього, як кажуть, 
не дано. І їй це гарно вдається. Психо-
логу за фахом, вчителю за покликанням.

ПАТРІОТИ НА МАРШІ. СПРАВЖНІХ ПАТРІОТІВ ВИХОВУЮТЬ У ЛІЦЕЇ №4 МІСТА ОБУХОВА 


