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СИТУАЦІЯ З ПОЖЕЖАМИ 
ЗА 10 МІСЯЦІВ  
ПОТОЧНОГО РОКУ       стор. 4

ОНЛАЙН СЕРВІСИ ПЕН-
СІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ  
PORTAL.PFU.GOV.UA    стор. 4

COVID-19, м. ОБУХІВ

стор. 4

Б іля меморіалу Слави у центрі міста 
відбулось урочисте покладання 
квітів з нагоди 77-ї річниці з Дня виз-

волення Обухівщини від нацизму у Другій 
світовій війні. 

Ми низько вклоняємося воїнам 136-ї 
стрілецької дивізії 27-ї армії 1-го Українсь-
кого фронту, всім бійцям радянської армії, 
партизанам і підпільникам, усім трудівни-
кам тилу за їхній подвиг заради майбут-
нього. 

Велика шана і світла пам’ять усім без-
винно загиблим в урочищі Розкопана, що 
біля с. Трипілля – нашому Бабиному Яру. 
Більше 500 активістів та членів їх сімей 
було розстріляно тут гестапівцями. 

Дорогу ціну заплатили обухівчани задля 
перемоги над нацизмом: 684 воїни не по-
вернулися з війни. 

Пам’ять про їхній подвиг навіки житиме у 
наших серцях! 

ПАМ’ЯТЬ ПРО ГЕРОЇВ ЖИТИМЕ В ВІКАХ
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. МАКАРІВКА

СКЛАД  ГРОМАДИ:

М. ОБУХІВ

25 жовтня відбулися вибори Обухівсько-
го міського голови й депутатів до обласної, 
районної та міської рад. Зі словами великої 
вдячності звертаюся до всіх жителів май-
бутньої  великої  Обухівської міської ОТГ, 
які реалізували своє конституційне право, 
прийшовши на виборчі дільниці, та віддали 

свої голоси на підтримку політичної партії 
і кандидатів від «Слуги Народу»!  Це озна-
чає, що Ви небайдужі до долі своєї грома-
ди. 

Дякую тим, хто вірить мені, й тим, хто 
підтримав мене на цих виборах, попри всі 
негаразди та масову антирекламу, чорний 
піар і брудні провокації деяких політичних 

партій, і, незважаючи ні на що, Ваш голос 
не був утрачений! Ваша підтримка  вия-
вилась дуже важливою! Кожен голос, від-
даний в мою підтримку, це для того, щоб 
працювати ще краще, бути більш наполег-
ливим у досягненні всіх поставлених цілей 
на розвиток Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади.

Також слова подяки хочу сказати всім 
учасникам та організаторам виборчого 
процесу, а це: керівникам та спеціалістам 
міської ради, засобам масової інформа-
ції, громадським організаціям, соціальним 
службам, правоохоронним органам, ме-
дичним працівникам та багатьом іншим, хто  
створював ефективну роботу в період підго-
товки і проведення виборів. Ваші голоси – це 
визнання злагодженої роботи всього колек-
тиву Обухівської міської ради.

Новообрана влада і згуртована громада, 
об’єднавши свої зусилля, будуть працювати 
на розвиток великої Обухівської родини та 
реалізовувати усі задумані ідеї ... далі буде…

З повагою і шануванням 
Обухівський міський голова

 об’єднаної територіальної громади 
О.М. Левченко

 Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свя-
та! Бажаю вам вдячних цінителів вашого таланту, потужної твор-
чої енергії, ентузіазму, душевної рівноваги, родинного затишку та 
такого необхідного у наш час здоров’я! 

Нехай збуваються і втілюються в життя всі ваші найзаповіт-
ніші задуми й мрії! А ми будемо підтримувати вас у вашому натхненні 
та творчих успіхах!

дорогі
працівники культури  
та майстри народної  

творчості! 

Шановні працівники соціальної сфери нашої об’єднаної громади – колективи Управління 
соціального захисту населення та Територіального центру надання соціальних послуг!

Прийміть щирі вітання з вашим професійним святом!
Завдяки вам і вашій благородній праці життя багатьох набуває сенсу. Найчастіше люди, 

які до вас звертаються, потребують дружньої поради, людського спілкування та самого про-
стого і безкоштовного – уваги. І ви ділитеся з ними своїм серцем та силами, 

розділяєте їхні труднощі і радості.
Хай щастя і тепло, яке ви даруєте людям, повертаються до вас сторицею. Щиро бажаю 

вам міцного здоров’я, достатку, домашнього затишку, оптимізму й творчого зростання.
Нехай ваша компетентність, працьовитість, самовідданість і надалі 

служать людям, додаючи їм віри і впевненості в завтрашньому дні.

З повагою Обухівський міський голова
об’єднаної територіальної громади

О.М. Левченко

1 листопада в Україні відзначають 
День працівника соціальної сфери
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08 жовтня 2020 року рішенням № 529 
виконавчого комітету Обухівської місь-
кої ради  «Про встановлення Приватному 
підприємству «Обухівміськвторресурси» 
тарифів на послуги поводження з побуто-
вими відходами на території Обухівської 
міської об’єднаної територіальної грома-
ди» були затверджені тарифи на послуги з 

поводження з побутовими відходами. 
Затвердження тарифів на послугу з 

поводження з побутовими відходами 
викликано  введенням в повному обсязі з  
01 травня 2019 року в дію Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги» в ре-
дакції 2017 року, змінами собівартості по-
слуги та порядку формування тарифів.  

 Повний текст рішення оприлюднено на 
офіційному сайті Обухівської міської ради 

та розміщено в газеті «Обухівські вісті»  
№ 30  (904)  від 08 серпня 2020 року та 
веб-сайті ПП «Обухівміськвторресурси» 
www.ogvr.com.ua 

Також, відповідно до Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», ін-
дивідуальним споживачам багатоквартир-
них будинків нараховуватиметься плата за 
абонентське обслуговування. 

У рамках Програми «Київщина за-
повідна» Департамент освіти і науки 
Київської обласної державної ад-

міністрації оголошує конкурс «Люби і знай 
свій рідний край».  

Організатори визначили метою конкурсу: 
виховання у молодого покоління дбайли-
вого ставлення до природи рідного краю; 
формування у дітей поваги до культурних 
та історичних пам’яток; популяризація та 
збереження цінних природних територій 
Київської області; активізація творчого по-
тенціалу дітей та молоді; залучення дітей та 
молоді  до практичної природоохоронної 
роботи. 

Конкурс проходитиме у семи номінаціях:  
1. Казка «Як врятувати нашу планету від сміт-

тя?»  
2. Екологічна стежка.  
3. Відеоролик «Як ми допомагаємо збе-

регти довкілля». 
4. Екологічна гра. 
5. Оповідання/есе на тему «Моя Київщи-

на». 
6. Малюнок на тему: «Мої дії на захист 

довкілля». 
7. Плакат на тему: «Я люблю свій рідний 

край». 
Учасниками конкурсу, який проходитиме 

на засадах відкритості та прозорості, мо-
жуть бути учні закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти – мешканці Київсь-
кої області. 

У конкурсі можуть приймати участь як 
окремі учасники, так і колективи у трьох 
вікових групах: початкова школа, 11-14 
років, 15-16 років.  

Чекаємо на конкурсні роботи за елек-
тронною: ecoinform.osvita@gmail.com або 
поштовою: 01033, м. Київ, вул. Саксагансь-
кого, 30-В, офіс 33 адресами до 25 листо-
пада 2020 року. 

Обробка персональних даних учасників 
здійснюватиметься з урахуванням вимог 
Закону України «Про захист персональних 
даних», а захист авторських прав – від-
повідно до вимог чинного законодавства 
України. 

Всі роботи будуть відзначені, а учасники 
Конкурсу нагороджені подарунками.  

За результатами Конкурсу готується ви-
дання «Збірки робіт учасників конкурсу 
«Люби і знай свій рідний край». 

Перебіг Конкурсу та його підсумки ви-
світлюватимуться у ЗМІ та соціальних ме-
режах. 

Якщо Ви зацікавились, телефонуйте: 
(044) 289-31-42; 
+38(099) 055-47-39; 
+38(096) 174-47-93 

У період похолодання та з почат-
ком опалювального сезону різко 
зростає кількість пожеж у помеш-

каннях громадян. Зазвичай, до цього 
призводить необережне використання 
електрообігрівачів та опалювальних печей, 
їхня несправність, перевантаження елек-
тромереж тощо. У більшості випадків по-
жежі трапляються з вини самих громадян. 
Адже підготовка котлів, печей, димоходів, а 
також обігрівачів до безпечної роботи – це 
обов’язок саме мешканців будинків. 

Так, в осінньо-зимовий період кількість 
пожеж, що виникає у житловому секторі 
може досягати більше 150 на добу. 

Тож, аби запобігти виникненню пожеж в 
опалювальний сезон, варто неухильно до-

тримуватись правил пожежної безпеки: 
•перед початком, а також упродовж 

усього опалювального сезону слід очища-
ти димоходи та печі від сажі; 

•біля кожної печі перед топковим отво-
ром на горючій підлозі слід прибити мета-
левий лист розміром не менше 0,5х0,7 м; 

•печі та інші опалювальні прилади по-
винні мати протипожежні розділки (від-
ступки) від горючих конструкцій; 

•не слід застосовувати для обігріву 
приміщень несертифіковані та саморобні 
нагрівальні прилади; 

•не можна розташовувати прилади обі-
гріву безпосередньо під розеткою, а також 
на шляхах евакуації людей; 

•не варто вмикати одночасно багато 
електроприладів у подовжувач, адже елек-

тромережа може не витримати переванта-
ження; 

•не залишайте малолітніх дітей без на-
гляду, та не дозволяйте їм бавитися сірни-
ками; 

•забороняється використовувати елек-
трообігрівальні прилади для сушіння одягу 
та інших матеріалів; 

•не залишайте ввімкненими електрообі-
грівальні пристрої під час виходу з будинку; 

•не паліть у ліжку. 
 Пам’ятайте! Лише виконання елемен-

тарних правил пожежної та власної безпе-
ки зможе зберегти ваше життя та майно від 
вогню. 

Обухівський РС ГУ ДСНС України у 
Київській області 

С таном на 31 жовтня, в Обухівсь-
кому районі та місті Обухів стала-
ся 501 пожежа, за жовтень – 16. 

Збільшилась кількість загорань у будівлях. 
Отже, Обухівський РС ГУ ДСНС в Київсь-
кій області вкотре звертається до Вас з 
проханням: дбайте про власну безпеку та 
безпеку оточуючих. 

Нагадаємо, основними причинами ви-
никнення пожеж є: 

•порушення правил улаштування та екс-
плуатації електрообладнання (30%); 

•порушення правил влаштування та екс-
плуатації пічного опалення (30%); 

•необережне поводження з вогнем 
(40%). 

Можна сказати, що причиною виникнен-
ня пожеж у житловому секторі є самі люди, 
які нехтують елементарними правилами 
безпеки. Недотримання правил експлуата-
ції пічного опалення, куріння в ліжку, зали-
шення дітей без нагляду, використання для 
обігріву приміщень саморобних або низь-
коякісних електрообігрівачів, переванта-
ження електромережі часто призводять до 
пожеж у побуті. 

Обухівський РС ГУ ДСНС 

К О Н К У Р С 
«ЛЮБИ І ЗНАЙ 

СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ» 

ОБЕРЕЖНО ОБІГРІВАЙТЕ ЖИТЛО! 

СИТУАЦІЯ З ПОЖЕЖАМИ ЗА 10 МІСЯЦІВ ПОТОЧНОГО РОКУ

ОНЛАЙН СЕРВІСИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ  
PORTAL.PFU.GOV.UA 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ ТАРИФУ
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Захворіло .............................. 1246
Одужало.................................. 726
Померло..................................... 18 

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

COVID-19
м. ОБУХІВ

за весь період карантину, 
станом на 06.11.2020 р.

Продовження. 
Початок у номері 38(912) 

Д овідково: Пенсійний фонд України 
розпочав роботу щодо запровад-
ження електронної трудової книжки 

та переведення паперових трудових кни-
жок в електронну форму. Сьогодні на пор-
талі електронних послуг зареєстровано 
понад 1,5 тисячі звернень щодо подання 
сканованих паперових трудових книжок 
для проведення оцифрування та переве-
дення їх в електронний формат від застра-
хованих осіб м. Обухова та Обухівського 
району. 

Автоматичне призначення пенсії 
З 1 липня 2020 Пенсійний фонд України 

впровадив сервісну послугу – автоматичне 
призначення пенсії. 

Сервіс дозволяє надати всю необхідну 
для призначення пенсії інформацію за-
вчасно та провести перевірку наявних у 
Пенсійному фонді даних. 

Послуга надається засобами вебпорта-
лу з використанням кваліфікованого елек-
тронного підпису (КЕП).  

Користувач, який не є пенсіонером та 
який авторизувався на вебпорталі Фонду 
за допомогою КЕП: 

- заповнює анкету (заяву; загальні дані; 
дані документа, що посвідчує особу; адре-
су проживання та реєстрації; дані щодо об-
раного способу виплати призначеної пенсії 
та отримання пенсійного посвідчення);  

-додає скановані копії документів 
(обов’язкові та ті, які вважає за необхідне 
надати) для підтвердження його права на 

певні доплати та пільги); 
- підписує анкету-заяву КЕП та надсилає 

її до органу Фонду. 
За результатами опрацювання анке-

ти-заяви користувач отримає інформацію 
про автоматичне призначення пенсії, дату 
такого призначення та розмір пенсії за до-
помогою СМС-повідомлення, засобами 
вебпорталу та через мобільний застосу-
нок. 

Таким чином, пенсія призначається ав-
томатично при досягненні пенсійного віку. 
При цьому немає необхідності додатково 
звертатись та особисто відвідувати органи 
Пенсійного фонду. 

Довідково: з початку роботи серві-
су 27 осіб, жителів нашого регіо-
ну, подали анкети-заяви на авто-
матичне призначення пенсії, з яких  
опрацьовано 100 %. 

Мобільний застосунок «Пенсійний 
фонд» 

Мобільний застосунок «Пенсійний 
фонд» забезпечує доступ до особистого 
кабінету на вебпорталі електронних послуг 
Пенсійного фонду України у зручному фор-
маті з мобільних пристроїв (смартфонів та 
планшетів) з використанням: 

- ключа кваліфікованого електронно-
го підпису (який раніше називався ЕЦП) 
– доступний повний набір можливостей 
мобільного застосунку; 

- або попередньої реєстрації на вебпор-
талі електронних послуг Пенсійного фонду 
України – в цьому випадку дані користува-
ча знеособлюються. 

Сервіс мобільний застосунок «Пенсій-

ний фонд» дозволяє: 
- подати заяву на призначення або пе-

рерахунок пенсії, в тому числі за прин-
ципом «одне відвідування», що передба-
чає подання документів для призначення 
пенсії виключно в електронному вигляді зі 
зверненням до сервісного центру тільки за 
отриманням пенсійного посвідчення; 

- подати запит для внесення змін до 
пенсійної справи; 

- отримати та завантажити до мобіль-
ного пристрою електронні документи з 
реєстру застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування, які доступні в 
особистому кабінеті; 

- переглянути відомості з Реєстру за-
страхованих осіб (анкетні дані, надана ро-
ботодавцем (страхувальником) інформація 
про заробітну плату, сплачені на користь 
особи страхові внески, набутий страховий 
стаж) та з електронної пенсійної справи; 

- одержувати та переглядати повідом-
лення від Пенсійного фонду України, від-
стежувати стан опрацювання звернень до 
Пенсійного фонду України. 

Мобільний застосунок «Пенсійний 
фонд» має зручну екранну форму для ро-
боти з інформацією та зрозумілий у вико-
ристанні функціонал. 

Версії мобільного застосунку для 
пристроїв з операційними системами 
Android та IOS розміщені в Google Play та 
AppStore відповідно. 

Начальник відділу 
 Наталія ВАСИЛИШИНА 
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Громадсько-політична газета «Обухівські 
вісті»,  №  39  (913)   від 12  листопада 2020 р. Сві-
доцтво про державну реєстрацію KІ № 1745 
від 24.01.2019 року. Засновник/видавець:  
ПП «Редакція газети «Обухівські вісті». 

Повідомляю повторно, вартість по-
слуг з розміщення передвиборної агіта-
ції, іміджевих статей, матеріалів на пра-
вах політичної реклами на сторінках 
газети. Передвиборна агітація, іміджеві 

статті, матеріали на правах політичної ре-
клами вартість 1 кв. см. площі  – 30,00 грн. 
Редактор Пешкова Інна Миколаїв-
на Наклад 10000 примірників. Адреса  
редакції: 08601, Київська обл.,  

м. Васильків, вул. Гагаріна, 12, кв. 1. Віддру-
ковано: ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед», 
м. Вінниця, вул. Чехова,12 а. Газета розпо-
всюджується безкоштовно. Viber! (095) 
554 09 59. e-mail obuhivgazeta@gmail.com


