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К ажуть, кожен народ має свою 
долю, як і кожна людина на 
цій землі. Кожна країна розви-

вається за своїм сценарієм, всотуючи  
впливи  зовнішні та формуючи  себе 
внутрішньо за різними  чинниками.

Україна – одвічний борець. Віками  
відстоює історію, мову, територію, свою 
незалежність. Так повелося ще з тих 

часів, коли  об’єднувалися давньоруські 
землі навколо князівського престолу в 
Києві.

 Ідея соборності постійно була на ву-
стах найкращих представників україн-
ської нації. Її практично втілювали  
українські гетьмани  Богдан Хмельни-
цький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, 
Пилип Орлик за допомогою диплома-
тичних перемовин та волелюбного зав-
зяття козаків. Крізь віхи  історії ця ідея 
набула символічного значення для нас  
зараз, коли  ситуація з Кримом та на 
сході країни  набула дуже загрозливих 
форм. Ми  знову відстоюємо свою іден-
тичність, своє право жити  вільними  на 
рідній землі.

22 січня Україна відзначає День Со-
борності – свято, яке також зазнавало 
утиску в свій час, але відродилося. Що ж 
означає для українців цей день? І чому 
ми  маємо його пам’ятати? 

Не будемо глибоко занурюватися в 
історію, але згадаймо як все розпочи-
налося. Українські землі були  поділені 
між сусідніми  державами: Польщею, 
Московією, Румунією, Австро-Угорщи-
ною. Далекий 1917 рік – складний рік 
пошуків, обговорень, збурень та рішучих 

дій. Після ухвалення 17 листопада 1917 
року Української Народної Республіки, 
українці активно починають об’єднува-
тись – слідом за цим у Львові наступ-
ного року було створено Українську 
Народну Раду, а 19 жовтня 1918 утво-
рилась і Західноукраїнська народна ре-
спубліка (ЗУНР). 

Ці події дали  можливість створити  

єдину Українську державу, перетворити  
мрію про соборність, а іншими  словами  
– єдність та неподільність, в реальність. 
1 грудня 1918 року в містечку Фастів 
представники  обох республік підписа-
ли  попередній документ, який назвали  
«Передвступний договір».

22 січня 1919 року на Софійському 
майдані в Києві було велелюдно.

День видався погідний та гарний, з 
легким морозом. Все місто було при-
крашене національними  синьо-жовти-
ми  прапорами, гербами. В усіх церквах 
відправляли  богослужіння.

При  вході з вулиці Володимирсь-
кої на Софійську площу було зведе-
но тріумфальну арку зі старовинними  
гербами. Урочиста церемонія проголо-
шення Акта Злуки  розпочалася рівно о 
12:00 годині, в першу річницю проголо-
шення четвертого Універсалу про повну 
незалежність України. Посол Західно-
української Народної Республіки  Л. 
Цегельський привселюдно зачитав та 
передав грамоту Національної Ради  
«Про об’єднання Західноукраїнської 
Народної Республіки  з Великою Схід-
ною Україною» голові Директорії Воло-
димиру Винниченку.

Член Директорії Федір Швець урочи-
сто зачитав Універсал Директорії:

«…Віднині во єдино зливаються 
століттями  відірвані одна від одної ча-
стини  єдиної України  — Галичина, Бу-
ковина, Закарпаття і Наддніпрянська 
Україна. Здійснилися віковічні мрії, для 
яких жили  і за які вмирали  найкращі 
сини  України. Віднині є тільки  одна 
незалежна Українська Народна респу-
бліка. Віднині український народ увіль-
нений могутнім поривом своїх власних 
сил, має змогу об’єднати  всі зусилля 
своїх синів для створення нероздільної, 
незалежної української держави, на до-
бро і щастя українського народу.»

Після урочистого проголошення Злу-
ки  на Софійській площі відбувся мо-
лебень, а потім – військовий парад під 
керівництвом полковника Івана Чмоли. 
Приймав парад полковник Євген Коно-
валець.

Це був, безумовно, один із найпре-
красніших моментів нашої непростої й 
трагічної історії. І хоча через низку важ-
ливих зовнішньополітичних обставин 
Україна потім знову виявилася розділе-
ною, знак у вічність було подано.  

Спливли  роки. День Соборності в 

країні став офіційним святом. Та йому 
також за радянських часів судилося до-
лати  перешкоди  і пережити  момент 
забуття. 

21 січня 1990 року на честь Акта Злу-
ки  відбулася одна з наймасштабніших 
акцій – Всеукраїнський Ланцюг Єднан-
ня. Він розпочався від Івано-Франківсь-
ка, продовжився у Львові, Тернополі, Рів-

ному, Житомирі, а завершився в Києві 
на Софійській площі. 

Понад три  мільйони  українців взяли-
ся за руки, символізуючи  ідею собор-
ності та єднання. «Українська хвиля» 
простягалася на близько 700 кіломе-
трів.

Щороку в цей пам’ятний день обухів-
чани  проводять урочисті заходи  та 
покладають квіти  до пам’ятних місць 
борців за незалежність і територіальну 
цілісність України. Цьогоріч карантинні 
обмеження у формі локдауну не дозво-
лили  провести  заходи  у звичному ре-
жимі.

Але без уваги  це знаменне свято, 
звичайно, не залишили. В бібліотечних 
закладах міста та сіл громади: Тацен-
ки, Дерев’яна, Перше Травня, Красне 
Перше пройшли  онлайн-бесіди  під 
назвами  «Соборна душа України!», «22 
січня – День Соборності України», «Істо-
ричні факти  державного свята», а також 
були  підготовлені тематичні книжкові 
виставки.

Непростий історичний шлях Українсь-
кої держави  постійно нагадує всім нам 
про те, що головними  та незаперечни-
ми  цінностями  є незалежність, собор-

ність, територіальна цілісність. Лише за 
цих умов ми  можемо претендувати  на 
гідне місце України  у світі. Головний 
урок Дня Злуки  – це усвідомлення того, 
що тільки  в єдності сила.

День Соборності України  назавжди  
буде джерелом надії на краще майбут-
нє, і ця надія живитиметься нашим ге-
роїчним минулим.

НЕВМИРУЩА ІДЕЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ ПРОЛЯГЛА ЧЕРЕЗ ВІКИ

УВАГА! КОНКУРС!
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28 СІЧНЯ 2021 РОКУ ВІДБУЛАСЯ  
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ...            стор. 2

З повагою Обухівський міський голова Олександр Левченко

Шановна громадо!Шановна громадо!
        Ось і завершається зимовий святковий цикл великих релігійних свят, що зігрівають добром і          Ось і завершається зимовий святковий цикл великих релігійних свят, що зігрівають добром і  
     милосердям наші серця, вселяють віру та надію, що завтрашній день для кожного з нас буде радісним,       милосердям наші серця, вселяють віру та надію, що завтрашній день для кожного з нас буде радісним,  
    щасливим, успішним, а Україна – вільною, єдиною та процвітаючою. Дуже символічним є те,      щасливим, успішним, а Україна – вільною, єдиною та процвітаючою. Дуже символічним є те,  
що по завершенню величних християнських свят понад 100 років тому відбулась вікопомна подія  що по завершенню величних християнських свят понад 100 років тому відбулась вікопомна подія  
для усього українського народу – 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі було проголошено Акт злуки для усього українського народу – 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі було проголошено Акт злуки 
і дві суверенні українські держави – Українська Народна Республіка й Західноукраїнська Народна Республіка  і дві суверенні українські держави – Українська Народна Республіка й Західноукраїнська Народна Республіка  
– об’єдналися в самостійну соборну державу.  – об’єдналися в самостійну соборну державу.  
    Щиро вітаю вас зі святом – Днем Соборності України! Цій даті судилося навічно закарбуватися в історії українського     Щиро вітаю вас зі святом – Днем Соборності України! Цій даті судилося навічно закарбуватися в історії українського 
народу важливим національним святом. Ми, українці, дуже волелюбні. Ми повинні пам’ятати, що лише соборний народ  народу важливим національним святом. Ми, українці, дуже волелюбні. Ми повинні пам’ятати, що лише соборний народ  
може називатися нацією, що тільки в єдності наша сила.може називатися нацією, що тільки в єдності наша сила.
   У цей день задумаймося про те, що незалежно від місця проживання, політичних уподобань і розбіжностей, ми – український народ.     У цей день задумаймося про те, що незалежно від місця проживання, політичних уподобань і розбіжностей, ми – український народ.  
Саме це усвідомлення, а також любов до рідної землі повинні бути найважливішими.Саме це усвідомлення, а також любов до рідної землі повинні бути найважливішими.
   Сьогодні наша країна переживає складні часи, українські військовослужбовці вкотре захищають державні кордони від зовнішнього агресора,     Сьогодні наша країна переживає складні часи, українські військовослужбовці вкотре захищають державні кордони від зовнішнього агресора,  
мужньо протистоять ворогу та відстоюють соборність і самостійність України. Висловлюю велику вдячність усім, хто у скрутні для нашої країни мужньо протистоять ворогу та відстоюють соборність і самостійність України. Висловлюю велику вдячність усім, хто у скрутні для нашої країни 
часи став на захист територіальної цілісності та національних інтересів. А всім мешканцям громади сердечно бажаю міцного здоров’я, щастя, добра, часи став на захист територіальної цілісності та національних інтересів. А всім мешканцям громади сердечно бажаю міцного здоров’я, щастя, добра, 
миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє України!миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє України!

Архівне фото.
Алея Героїв Небесної Сотні

Архівне фото
ДНЗ «Катруся»
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Г оловне управління ДПС у 
Київській області повідомляє, 
що відповідно до п.п. 1 п. 291.4 

ст. 291 Податкового кодексу України  
(далі – ПКУ) до платників єдиного по-
датку, які відносяться до І групи, нале-
жать фізичні особи-підприємці, які не 
використовують працю найманих осіб, 
здійснюють виключно роздрібний про-
даж товарів з торговельних місць на 
ринках та/або провадять господарську 
діяльність з надання побутових послуг 
населенню і обсяг доходу яких про-
тягом календарного року не переви-
щує 167 розмірів мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 
01 січня податкового (звітного) року.

До платників єдиного податку дру-
гої групи, згідно з п.п. 2 п. 291.4 ст. 
291 ПКУ належать ФОП, які здійс-
нюють господарську діяльність з на-
дання послуг, у тому числі побуто-
вих, платникам єдиного податку та/
або населенню, виробництво та/або 
продаж товарів, діяльність у сфері ре-
сторанного господарства, за умови, 
що протягом календарного року від-
повідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найма-
них осіб або кількість осіб, які переб-
увають з ними  у трудових відноси-
нах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 834 
розміри  мінімальної заробітної пла-

ти, встановленої законом на 01 січ-
ня податкового (звітного) року.

Дія п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ не 
поширюється на ФОП, які надають 
посередницькі послуги  з купівлі, про-
дажу, оренди  та оцінювання неру-
хомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 
009:2005), а також здійснюють діяль-
ність з виробництва, постачання, про-
дажу (реалізації) ювелірних та побу-
тових виробів з дорогоцінних металів, 
дорогоцінного каміння, дорогоцінно-
го каміння органогенного утворення 
та напівдорогоцінного каміння. Такі 
фізичні особи-підприємці належать 
виключно до ІІІ групи  платників єди-
ного податку, якщо відповідають ви-

могам, встановленим для такої групи.
До платників єдиного податку, які 

відносяться до ІІІ групи, належать ФОП, 
які не використовують працю найма-
них осіб або кількість осіб, які переб-
увають з ними  у трудових відноси-
нах, не обмежена та у яких протягом 
календарного року обсяг доходу не 
перевищує 1167 розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої зако-
ном на 01 січня податкового (звітно-
го) року (п.п. 3  п. 291.4 ст. 291 ПКУ).

Умови, відповідно до яких ФОП не мо-
жуть бути  платниками  єдиного податку 
І-ІІІ груп, зазначені у п. 291.5 ст. 291 ПКУ.

ГУ ДПС у Київській області

На розгляд були  винесені наступні питання:
1. Про затвердження Положення помічника-консультанта депутата Обухівської 

міської ради  Київської області.
2. Звіт про підсумки  діяльності  комунального підприємства Обухівської міської 

ради  «Обухівська міська варта» за  2020 рік.  
3. Про підсумки  виконання Програми  співробітництва Обухівської міської ради   

з  організаціями   Всеукраїнської  асоціації органів місцевого самоврядування та 
іншими  організаціями   за 2020 рік. 

4. Про підсумки  виконання  міської цільової Програми  щодо  забезпечення 
діяльності депутатів Обухівської міської ради   сьомого скликання  за 2020 рік.

5. Про виконання Програми  реалізації громадського бюджету на території 
Обухівської міської ради  на 2016 – 2020 роки  за 2020 рік.

6. Про хід виконання Програми  зайнятості населення  на території Обухівської 
міської ради  на 2018-2020 роки  за 2020 рік. 

7. Про підсумки  виконання Програми  з організації та проведення громадських 
робіт   та інших робіт  тимчасового характеру за  2020  рік у місті Обухові.

8. Про надання згоди  на прийняття майна, речей та обладнання закладів охоро-
ни  здоров’я  із власності територіальних громад сіл, селища, міста Обухівського 
району в особі Обухівської районної ради  та КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  «УКРАЇНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» до власності  Обухівської міської 
територіальної громади   в особі Обухівської міської ради  Київської області  

9. Про внесення змін до структури  Комунального некомерційного підприємства 
Обухівської міської ради  «Обухівський міський центр первинної медико-санітар-
ної допомоги».

10. Про внесення змін у додаток 1 «Доходи  місцевого бюджету на 2021 рік»  
до рішення  Обухівської міської ради  від 24.12.2020 № 87-3-VIII “ Про бюджет 
Обухівської міської  територіальної громади  на 2021 рік ”.

11. Про затвердження Положення про управління освіти  виконавчого комітету 
Обухівської міської ради  в новій редакції.

12. Про створення Красненського Першого закладу дошкільної освіти  «Капітош-
ка» Обухівської міської ради  Київської області 

13. Про призначення Левченко В.М. на посаду директора Комунального закладу 
Обухівської міської ради  «Обухівський міський інклюзивно-ресурсний центр».

14. Про утворення віддалених робочих місць адміністраторів центру надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради  Київської 
області.

15. Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради  від 25.05.2017 
року №510-23-VІІ «Про затвердження Положення про порядок проведення ін-
вестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів 
житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер-

но-транспортної інфраструктури  міста Обухів, сіл Ленди  та Таценки».
16. Про відмову у  затвердженні протоколів про результати  електронних аук-

ціонів, визнання переможців та укладення договорів купівлі - продажу об’єктів у 
селах: Григорівці та Гусачівці.

17. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради  від 24.09.2020 № 
1603  – 69 – УІІ «Про розподіл орендної плати  за користування комунальним май-
ном Обухівської міської об’єднаної територіальної громади».

18. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради  30.04.2020  № 1481- 
63  (позачергова) - УІІ «Про звільнення від орендної плати  за користування май-
ном, що є власністю Обухівської міської об’єднаної територіальної громади  на 
період дії протиепідемічних заходів». 

19. Про виконання заходів Плану місцевого економічного розвитку Обухівської 
територіальної громади  на 2019 - 2020 роки» за 2020 рік.

20. Про перейменування Германівської дитячої школи  мистецтв Обухівської 
міської ради  Київської області  та затвердження її Статуту.

21. Про затвердження Статуту Обухівської центральної  публічної бібліотеки  
Обухівської міської ради  Київської області.

22. Про перейменування Обухівського краєзнавчого музею імені Юрія Корній-
овича Домотенка Обухівської міської ради  Київської області  та затвердження  
його Статуту.

23. Про  прийняття до власності Обухівської міської територіальної громади, пе-
рейменування та затвердження змін до  установчих документів  Обухівського  рай-
онного  центру  культури  і дозвілля Обухівської районної ради  Київської області

24. Про відзначення Почесною  грамотою Обухівської міської ради
25. Про внесення до  Програми  співфінансування робіт з реконструкції, капіталь-

ного ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових 
будинків Обухівської міської територіальної   громади  на 2021 –2025 роки.
26. Про розгляд електронної петиції щодо невідкладного  облаштування  тро-

туару (пішохідної зони) вздовж під’їзної дороги  до Академічного ліцею №1 імені  
А.С.Малишка від автомобільної дороги  по вул.8-го Березня в місті Обухів Київсь-
кої області.

27. Про  розгляд електронної петицiї щодо вирішення проблеми  електропоста-
чання ж/м “Полянський” та “Полянський 2”.

28. Про прийняття Звернення Обухівської міської ради  щодо тарифів на кому-
нальні послуги  з електропостачання та газопостачання.

29. Про затвердження детального плану території земельної ділянки  для бу-
дівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адре-
сою: вул. Каштанова, м. Обухів, Київської області ( кадастровий номер: 
3223110100:01:103:0122).

30. Про розгляд питань по регулюванню земельних відносин.
31. Різне.

У зв’язку зі змінами  в проекті 
документа державного плану-
вання, які відбулись за резуль-

татами  громадського обговорення, Де-
рев’янський сільський старостинський 
округ Обухівської міської об’єднаної 
територіальної громади  Київської об-
ласті оголошує продовження проце-
дури  громадського обговорення доку-
мента державного планування та звіту 
про стратегічну екологічну оцінку.

1. Повна назва документа державного 
планування, що пропонується та стис-
лий виклад його змісту.

Документ державного плануван-
ня «Генеральний план с. Дерев’яна 
Обухівського району Київської області» 
є містобудівною документацією місце-
вого рівня, яка призначена для обґрун-
тування довгострокової стратегії плану-
вання, забудови  та іншого використання 
території, на якій реалізує повноваження 
Дерев’янська сільська рада Обухівсько-
го району Київської  області. Генераль-
ний план території визначає основні 
принципи  і напрями  планувальної ор-
ганізації та функціонального призна-
чення території, формування системи  

громадського обслуговування населен-
ня, організації інженерно-транспортної 
інфраструктури, інженерної підготов-
ки  і благоустрою, захисту території від 
небезпечних природних і техногенних 
процесів, охорони  навколишнього при-
родного середовища, охорони  та збе-
реження нерухомих об’єктів культурної 
спадщини  та пам’яток археології, тра-
диційного характеру середовища істо-
ричних населених пунктів.

Метою звіту про стратегічну екологіч-
ну оцінку Генерального плану села Де-
рев’яна Обухівського району Київської 
області є сприяння сталому розвитку 
шляхом забезпечення охорони  довкіл-
ля, безпеки  життєдіяльності населення 
та охорони  його здоров’я, інтегрування 
екологічних вимог під час  розроблення 
та затвердження документа державно-
го планування.

2. Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження документа державного 
планування.

Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження документа державного 
планування, – Дерев’янська сільська 
рада Обухівського району Київської об-

ласті (08724, Київська обл., Обухівський 
р-н, с. Дерев’яна, вул. Шкільна, 1.

+38(4572) 3-64-35, електронна пошта: 
derevyna04362740@ukr.net).

3. Процедура громадського обгово-
рення.

3.1. Дата початку процедури  громад-
ського обговорення: 29 січня 2021 року.

3.2. Строк здійснення процедури  – 
31 день з дати  початку, тобто з 20 січня 
2021р. до 28 лютого 2021р.

3.3. Процедура громадського обго-
ворення здійснюється шляхом надан-
ня зауважень і пропозицій у письмовій 
формі (у тому числі в електронному ви-
гляді) до проекту документа державно-
го планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку Генерального пла-
ну с. Дерев’яна Обухівського району 
Київської області.

3.4. Ознайомитись з проектом доку-
мента державного планування, звітом 
про стратегічну екологічну оцінку та 
екологічною інформацією, у тому числі 
пов’язаною зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного пла-
нування, можна в приміщенні Дерев’ян-
ської сільської ради  за адресою: 

08724, Київська обл., Обухівський р-н, 
с. Дерев’яна, вул. Шкільна, 1,

а також на сайті Дерев’янської сільсь-
кої ради  http://derevyana.rada.org.ua/.

3.5. Зауваження і пропозиції пода-
ються до Дерев’янської сільської ради  
Обухівського району Київської області. 
Адреса: 08724, Київська обл., Обухівсь-
кий р-н, с. Дерев’яна, вул. Шкільна, 1. 
Тел.: +38(4572) 3-64-35, електронна по-
шта: derevyna04362740@ukr.net. 

Строк подання зауважень та пропо-
зицій – 31 день від початку процедури  
громадського обговорення, тобто з 29 
січня 2021 року до 28 лютого 2021р.

3.6. Місцезнаходження наявної еколо-
гічної інформації, у тому числі пов’язаної 
зі здоров’ям населення, що стосуєть-
ся документа державного планування, 
– Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації http://ecology-kievoblast.
com.ua/home/StateOfEnvironment; 
01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А.

4. Необхідність проведення тран-
скордонних консультацій щодо проекту  
документа державного планування  
відсутня.
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У правління соціального захи-
сту населення виконавчого 
комітету Обухівської міської 

ради  оголошує конкурс  на заміщен-
ня вакантної посади  посадової особи  
місцевого самоврядування на період 
відпустки  для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку основ-
ного працівника

Вакансія:
- провідний спеціаліст (координа-

тор-архіваріус) сектору обробки  до-
кументів на період відпустки  для до-
гляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку основного працівника.

Кваліфікаційні вимоги:
- повна вища освіта відповідного 

професійного спрямування за освіт-

ньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, 
спеціаліста або магістра.

- стаж роботи  за фахом на службі в 
органах місцевого самоврядування або 
державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 1 року, чи  стаж 
роботи  на службі в органах місцевого 
самоврядування або державній службі 
в інших сферах управління не менше 2 
років (для провідних спеціалістів).

За довідками  звертатись: м. Обухів, 
вул. Каштанова, 13, корпус, 1; служба 
кадрового забезпечення управління 
соціального захисту населення вико-
навчого комітету Обухівської міської 
ради. Телефон: (04572) 6-42-05, 

                          (044) 520-94-47.
Начальник управління  Н. Циганок

Виконавчий комітет Обухівської місь-
кої ради  Київської області оголошує 
конкурси  на заміщення вакантних по-
сад, а саме:

1. У службу у справах дітей та сім’ї 
виконавчого комітету Обухівської місь-
кої ради  Київської області на посади:

- провідного спеціаліста відділу у 
справах сім’ї (переважний напрям – 
юрист-правознавець);

- провідного спеціаліста відділу у 
справах дітей (на період відпустки  
основного працівника для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічно-
го віку) переважний напрям – соціаль-
но-психологічний та педагогічний.

Вимоги  до кандидатів:
- вища освіта відповідного про-

фесійного спрямування за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем не нижче 
ступеня бакалавра;

- вільне володіння державною мо-
вою;

- без вимог до стажу роботи;
- знання законодавства України  

(Конституція України, закони  Украї-
ни  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про службу в органах міс-
цевого самоврядування», «Про запобі-
гання корупції», інші закони  України  з 
питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування»;

- володіння основними  навиками  
роботи  на комп’ютері з відповідними  
програмними  засобами.

2. Головного спеціаліста юридичного 
відділу виконавчого комітету Обухівсь-
кої міської ради  Київської області.

Вимоги  до кандидатів:
- вища освіта відповідного про-

фесійного спрямування за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем не нижче 
ступеня бакалавра, переважний на-
прям – судова робота;

- вільне володіння державною мо-
вою;

- без вимог до стажу роботи;
- знання законодавства України  

(Конституція України, закони  Украї-
ни  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про службу в органах міс-
цевого самоврядування», «Про запобі-
гання корупції», інші закони  України  з 
питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування»;

- володіння основними  навиками  
роботи  на комп’ютері з відповідними  
програмними  засобами.

3.  В управління освіти  виконавчо-
го комітету Обухівської міської ради  
Київської області на посади:

- головного спеціаліста (переважний 
напрям – з питань позашкільної та ви-
ховної роботи);

- головного спеціаліста (переважний 
напрям – з кадрових питань та право-
вого забезпечення);

- провідного спеціаліста (переваж-
ний напрям – зі спортивно-масової 
роботи  та бібліотечної справи).

Вимоги  до кандидатів:
- вища освіта відповідного про-

фесійного спрямування за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем не нижче сту-
пеня бакалавра;

- вільне володіння державною мо-
вою;

- без вимог до стажу роботи;

- знання законодавства України  
(Конституція України, закони  Украї-
ни  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про службу в органах міс-
цевого самоврядування», «Про запобі-
гання корупції», інші закони  України  з 
питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування»;

- володіння основними  навиками  
роботи  на комп’ютері з відповідними  
програмними  засобами.

4. У відділ із забезпечення діяльності 
Центру надання адміністративних по-
слуг виконавчого комітету Обухівсь-
кої міської ради  Київської області на 
посаду адміністратора (три  штатних 
одиниці).

Вимоги  до кандидатів:
- вища освіта відповідного про-

фесійного спрямування за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем не нижче 
ступеня спеціаліста, магістра;

- вільне володіння державною мо-
вою;

- стаж роботи  на службі в органах 
місцевого самоврядування, на посадах 
державної служби  або досвід робо-
ти  на посадах підприємств,  установ 
та організацій незалежно від форми  
власності не менше 1 року;

- знання законодавства України  
(Конституція України, закони  Украї-
ни  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про службу в органах місце-
вого самоврядування», «Про запобіган-
ня корупції», «Про адміністративні по-
слуги», «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» інші закони  
України  з питань організації та діяль-
ності органів місцевого самоврядуван-
ня»;

- володіння основними  навиками  
роботи  на комп’ютері з відповідними  
програмними  засобами.

5. Провідного спеціаліста відділу еко-
номічного аналізу, планування, управ-
ління майном та приватизації управ-
ління економіки  виконавчого комітету 
Обухівської міської ради  Київської об-
ласті.

Вимоги  до кандидатів:
- вища освіта відповідного про-

фесійного спрямування за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем не нижче 
ступеня бакалавра, переважний на-
прям – оренда майна, приватизація;

- вільне володіння державною мо-
вою;

- без вимог до стажу роботи;
- знання законодавства України  

(Конституція України, закони  Украї-
ни  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про службу в органах міс-
цевого самоврядування», «Про запобі-
гання корупції», інші закони  України  з 
питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування»;

- володіння основними  навиками  
роботи  на комп’ютері з відповідними  
програмними  засобами.

За довідками  звертатися: м. Обухів, 
вул. Київська, 10; відділ організацій-
но-кадрової роботи  виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради  Київсь-
кої області; телефон: 5-02-65.

Л.М. Акусок, начальник відділу  
організаційно-кадрової роботи

ОГОЛОШЕННЯ

Т радиційно з приходом зими  
кількість займань у побуті стрім-
ко зростає, адже громадяни  

починають обігрівати  свої оселі елек-
троприладами, камінами, печами, при  
цьому, часто не дотримуються правил 
пожежної безпеки.

Від початку 2021 року в житловому 
секторі сталося вже понад 360 пожеж!

Щоб запобігти  трагічним подіям та 
загибелі людей на пожежах, рятуваль-
ники  нагадують.

Шановні громадяни! Аби  уникнути  
трагедії, спричиненої пожежею в оселі, 
будьте вкрай обережними, дбайте про 
належний протипожежний стан власних 
помешкань, а саме:

• не паліть у ліжку;
• слідкуйте за станом та справністю 

електромережі;
• у разі виходу з приміщень не зали-

шайте увімкненими  телевізори, праски  
тощо;

• не залишайте дітей без нагляду та 
не дозволяйте їм бавитися сірниками;

• намагайтеся уникати  переванта-
ження електричних мереж, не вмикайте 
одночасно побутові електроспоживачі 
великої потужності;

•  використовуйте пічне опалення та 
прилади  для обігріву, дотримуючись 
правил пожежної безпеки.

При  виникненні пожежі чи  надзви-
чайної ситуації негайно викликайте 
Службу порятунку за номером «101»!

Про вибухово-небезпечні предмети 
(ВНП)

Піротехнічні підрозділи  ДСНС Украї-
ни  щодня проводять роботи  щодо об-

стеження території країни, виявлення, 
вилучення та знищення вибухонебез-
печних предметів часів минулих війн. 
Лише впродовж однієї доби, 11 січня, 
здійснено 16 виїздів, під час  яких вияв-
лено 73  боєприпаси.

Загалом, з початку року піротехнічні 
підрозділи  ДСНС вилучили  та знищи-
ли  730 вибухонебезпечних предметів, у 
тому числі 1 авіаційну бомбу.

Тож, з метою запобігання нещасним 
випадкам серед населення в разі ви-
явлення вибухонебезпечних предметів, 
Державна служба України  з надзви-
чайних ситуацій вкотре звертається до 
громадян з проханням дотримуватися 
правил безпечного поводження з ви-
бухонебезпечними  або невідомими  
предметами!

Категорично забороняється:
• торкатися підозрілого предмету 

або пересувати  його;
• заливати  його рідинами, засипати  

ґрунтом або чимось його накривати;
• здійснювати  на підозрілий пред-

мет звуковий, світловий, тепловий чи  
механічний вплив, адже практично всі 
вибухові речовини  чутливі до механіч-
них, звукових впливів та нагрівання;

• намагатися самостійно знешкоджу-
вати  знахідку.

Пам’ятайте, у разі виявлення вибу-
хонебезпечних предметів необхідно 
відразу повідомити  про це за номером 
«101» або «102» та в жодному випадку 
не намагатися самостійно ідентифіку-
вати  знайдені боєприпаси.

Обухівський РС ГУ ДСНС України 
у Київській області

В ідділ обслуговування грома-
дян №13  (сервісний центр) 
повідомляє, що з 1 січня 2021 

року Головним управлінням Пенсійного 
фонду України  у Київській області ав-
томатично, за матеріалами  пенсійних 
справ проведено перерахунок пенсій 
непрацюючим 65-річним пенсіонерам, 
за наявності у чоловіків 35 років, а у 
жінок 30 років страхового стажу, згід-
но з частиною другою статті 28 Зако-
ну № 1058, мінімальний розмір пенсії 
за віком встановлюється в розмірі 40% 
мінімальної заробітної плати, визначе-
ної законом про Державний бюджет 
України  на відповідний рік, але не мен-
ше прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили  працездатність, визначеного 
законом. 

Оскільки, мінімальний розмір заробіт-
ної плати  з 1 січня 2021 року становить 
6000 грн, з 1 грудня – 6500 грн, то від-
повідно мінімальний розмір пенсії для 
зазначеної категорії пенсіонерів у 2021 
році становитиме  з 1 січня – 2400 грн, 
з 1 грудня – 2600 грн. 

   Для працюючих пенсіонерів пере-
рахунок пенсій з використанням нового 
показника мінімальної заробітної плати  
здійснюється після звільнення з робо-
ти  або припинення ними  підприємни-
цької діяльності.

Мінімальний розмір пенсії за віком, 
згідно зі статтею 28 Закону України  
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» від 09.07.2003  
р. № 1058 (далі — Закон № 1058) вста-
новлюється при  наявності страхового 
стажу не менше у чоловіків – 35 років, 
у жінок – 30 років (для призначених 
пенсій до 01.10.2011 відповідно 25 і 20 
років), на рівні прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили  працездатність:

• з 1 січня 2021 — 1769,00 грн;
• з 1 липня 2021 — 1854,00 грн;
• з 1 грудня 2021 — 1934,00 грн.

Відділ обслуговування громадян № 13 
(сервісний центр) управління обслугову-

вання громадян Головного управління 
Пенсійного фонду України у Київській 

області

П оліцейські Обухівщини  вста-
новили  осіб, які намагались 
викрасти  електрокабель.

На заваді зловмисникам стали  спів-
робітники  групи  реагування патруль-
ної поліції, які повертались із виклику.

Поблизу села Трипілля правоохорон-
ці виявили  автомобіль та групу осіб, які 
помітно нервували  та дивно поводи-
лись.

Як з’ясували  поліцейські, молодики  
крали  електрокабель.

Правоохоронці виявили  знаряддя 
злочину та близько 15 метрів зрізаного 
кабелю.

Зловмисниками  виявились мешканці 
Обухівського району, віком від 17 до 38 
років.

Чоловіки  зізнались у скоєному та на-
дали  правдиві покази.

За даним фактом відкрито криміналь-
не провадження за ч.2 ст.185 (Крадіж-

ка) Кримінального кодексу України.
Поліція перевіряє чоловіків на при-

четність до скоєння аналогічних зло-
чинів на території Обухівщини. Досудо-
ве розслідування триває.

Обухівський відділ поліції ГУНП в 
Київській області

РЯТУВАЛЬНИКИ НАГОЛОШУЮТЬ  
НА ДОТРИМАННІ ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

СПІЙМАЛИ НА ГАРЯЧОМУ

ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРУ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  
З 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ ТА ПЕРЕРАХУНКИ ПЕНСІЙ 65-РІЧНИМ  

НЕПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ

101

102
Втрачену Трудову книжку БТ-II № 

0494963, видану 2.01.1984 року на 
ім’я Зануда Віра Павлівна, вважати  
недійсною.
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Приймаємо замовлення на оголошення та 
рекламу. Вартість 1 см2 – 15 грн (кольорова
реклама),  вартість 1 см2 – 10 грн (чорно-біле
оголошення). Передвиборна агітація, імід-
жеві статті, матеріали  на правах політичної 

реклами  вартість 1 кв. см. площі на кольо-
рових сторінках – 30,00 грн. Передвиборна 
агітація, іміджеві статті, матеріали  на правах 
політичної реклами  вартість 1 кв. см. площі 
на чорно-білих сторінках – 30,00 грн.

№ 2  (917) 

ЩО РОБИТИ ТА КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ, 
ЯКЩО ПІДОЗРЮЄТЕ В СЕБЕ COVID-19.

РР едакція газети  «Обухівські едакція газети  «Обухівські 
вісті» проводить конкурс  на вісті» проводить конкурс  на 
найкращий малюнок.найкращий малюнок.

Запрошуємо всіх дітей об’єднаної Запрошуємо всіх дітей об’єднаної 
територіальної громади  м. Обухова територіальної громади  м. Обухова 
віком від 6 до 10 років взяти  участь у віком від 6 до 10 років взяти  участь у 
конкурсі малюнка «Казкові мрії».конкурсі малюнка «Казкові мрії».

Конкурсні роботи  приймаються з Конкурсні роботи  приймаються з 
1-го по 28 лютого включно.1-го по 28 лютого включно.

Малювати  можна олівцями  та фар-Малювати  можна олівцями  та фар-
бами. Малюнки  мають бути  у фор-бами. Малюнки  мають бути  у фор-
маті А3  або А4.маті А3  або А4.

Щоб подати  роботу на конкурс, ди-Щоб подати  роботу на конкурс, ди-
тина за допомогою батьків має наді-тина за допомогою батьків має наді-
слати  на електронну пошту слати  на електронну пошту 
obuhivgazeta@gmail.comobuhivgazeta@gmail.com скановану  скановану 
копію малюнка (з написом теми  копію малюнка (з написом теми  
«Конкурс  малюнка»), також можливо  «Конкурс  малюнка»), також можливо  
надіслати  фотографію малюнка на надіслати  фотографію малюнка на 
цю ж електронну пошту (тільки  в цю ж електронну пошту (тільки  в 
належній якості). На момент наго-належній якості). На момент наго-
родження при  собі мати  оригінал  родження при  собі мати  оригінал  
конкурсної роботи.конкурсної роботи.

Кожен учасник може подати  лише Кожен учасник може подати  лише 
одну конкурсну роботу та обов’язково одну конкурсну роботу та обов’язково 
вказати  ПІБ дитини, вік та номер те-вказати  ПІБ дитини, вік та номер те-
лефону батьків.лефону батьків.

Визначення та нагородження пере-Визначення та нагородження пере-
можців буде проводитися представ-можців буде проводитися представ-
никами  редакції газети.никами  редакції газети.

Протягом 2-х тижнів після закін-Протягом 2-х тижнів після закін-
чення конкурсу будуть оголошені ре-чення конкурсу будуть оголошені ре-
зультати  та зроблена фотографія зультати  та зроблена фотографія 
нагородження переможців. (Опри-нагородження переможців. (Опри-
люднення фото дитини  та її робо-люднення фото дитини  та її робо-
ти  тільки  з письмовим дозволом на ти  тільки  з письмовим дозволом на 
розміщення). Крім того, фотографія розміщення). Крім того, фотографія 
переможців конкурсу буде розміщена переможців конкурсу буде розміщена 
на білборді в м. Обухів (знову-таки  за на білборді в м. Обухів (знову-таки  за 
умови  письмового дозволу на розмі-умови  письмового дозволу на розмі-
щення).щення).

Переможців чекають несподПереможців чекають несподівані та івані та 
цікаві призицікаві призи..

Чекаємо на ваші малюнки!  Чекаємо на ваші малюнки!  
Редакція газети «Обухівські вісті»Редакція газети «Обухівські вісті»

На жаль, актуальною темою 
сьогодення залишається 
COVID-19, який і досі зупиняє 

звичне життя людей по всьому світу. 
Тому особливо важливо пригадати, як 
діяти  при  ознаках хвороби  та куди  
звертатися з питаннями,  що виника-
ють.

ЯКЩО ВИ НЕ Є МЕШКАНЦЕМ 
ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬ-
НОЇ ГРОМАДИ
1) Маєте укладений договір з сімей-

ним лікарем, та відчули  ознаки  хворо-
би:

•необхідно зателефонувати  до сво-
го сімейного лікаря та дотримуватися 
його рекомендацій.
2) У випадку,  коли  сімейного лікаря у 

Вас  немає,  дійте таким чином:
•зателефонуйте для консультації в 

контакт-центр МОЗ України  з питань 
Covid-19: 0 800 60 20 19 (дзвінки  безко-
штовні). Хворих на коронавірус  людей, 
у яких немає сімейного лікаря, мають 
забезпечити  медпрацівником, який 
буде консультувати  їх протягом хво-
роби  на COVID-19.

•також  Ви  можете звернутися на 
гарячу лінію Національної служби  здо-
ров’я за номером 1677.

•якщо Ваше самопочуття погіршуєть-
ся, викликайте швидку (103). У випадку 
якщо швидка відмовляється приїжджа-
ти, про цю ситуацію можна повідоми-
ти  на гарячу лінію 1545 або на гарячу 
лінію Міністерства охорони  здоров’я  
0 800 505 201.
•можна ще зателефонувати  на ре-

гіональну гарячу лінію COVID-19  
(04563 100 46) - для Київської області. 
Тоді бригаду лікарів викликатиме дис-
петчер гарячої лінії. 

ЯКЩО ВИ Є МЕШКАНЦЕМ ОБУХІВСЬ-
КОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМА-
ДИ  та відчули  ознаки  захворювання 
на коронавірус, дотримуйтесь таких ре-
комендацій:
1) Обов’язково повідомте сво-

го сімейного лікаря та дотримуйтеся 
його вказівок, адже саме лікар визна-
чає курс  лікування. Не забувайте, що 
лікарі працюють не цілодобово і мають 
визначені години  роботи  та вихідні.

•при  підвищенні температури  біль-
ше 38°С, телефонуйте 103.  

•залишайтеся на самоізоляції про-
тягом 14 днів, аби  не наражати  інших 
людей на ризик.

•не займайтеся самолікуванням, 

адже це може зашкодити  Вашому здо-
ров’ю.
2) У випадку,  коли  сімейного лікаря у 

Вас  немає, дійте таким чином:
•зателефонуйте для консультації в 

контакт-центр МОЗ України  з питань 
Covid-19: 0 800 60 20 19 (дзвінки  безко-
штовні). Хворих на коронавірус  людей, 
у яких немає сімейного лікаря, мають 
забезпечити  медпрацівником, який 
буде консультувати  їх протягом хво-
роби  на COVID-19.

Отож, обов’язково зверніться за кон-
сультацією, не займайтеся самоліку-
ванням, у разі погіршення стану, викли-
кайте швидку. Пам’ятайте, Вам не 
мають права відмовити  у наданні ме-
дичної допомоги.

Контакти, які можуть стати  у пригоді:
+38 (067) 336 08 18 (дорослапо ліклініка), 
+38 (067) 336 08 19 (дитяча) – якщо у 

Вас  немає сімейного лікаря;
+38 (067) 100 28 22 – Гаряча лінія м. 

Обухів;
+38 (096) 48 48 006 – Відділення невід-

кладної медичної допомоги;
0456 31 00 46 – Інформація про коро-

навірус  чи  медичну допомогу;
0 800 213 103 – Безоплатна правова 

допомога;
0 800 505 201 – Гаряча лінія з питань 

коронавірусу.
Дбаючи  про себе та своїх близь-

ких, дотримуймося правил особистої 
гігієни  й соціальної відповідальності, 
пам’ятаючи, що при  перших озна-
ках хвороби  чи  після контакту з хво-
рими  людьми, навіть якщо видимих 
симптомів ще немає, слід обов’язково 
звернутися до медпрацівників, а не за-
йматися самолікуванням.

автор - Марченко Руслана Валеріївна

ВОГНИК ДОБРА ТА НАДІЇ ДЛЯ РОДИН ГЕРОЇВ АТО

Вже стало хорошою традицією 
в різдвяні свята запрошувати  
на гостину в Обухівську міську 

раду родини  загиблих наших Героїв – 
воїнів АТО/ООС.

От і цього року, на Святвечір 6 січня, 
в сесійній залі, де встановлена красуня 
Ялинка, відбулася тепла зустріч із чле-
нами  сімей загиблих воїнів-земляків.

Обухівська громада втратила 33  сини, 
що полягли  за незалежність та тери-
торіальну цілісність на східних кордо-
нах країни. Багато родин осиротіло. 
Цей біль втрати  важко усвідомити  та 
змиритися з ним. Очі матерів, дружин 

завжди  зі смутком, а на обличчі діток 
– ще не повністю усвідомлене почуття 
гордості за своїх татусів і дідусів, при-
четність до чогось великого та знамен-
ного.

У нашому місті ці родини  мають ве-
лику шану та повагу. Місцева влада не 
стоїть осторонь їхнього життя, а надає 
моральну і матеріальну допомогу, часто 
вирішує нагальні питання, які виникають 
у різних сферах. І, звичайно, буде це 
продовжувати  робити  й надалі, пере-
буваючи  вже в новому статусі великої 
територіальної громади.

Тяжка ноша нескінченної скорботи  в 
сім’ях, де не дочекалися з війни  близь-
ких людей, особливо гостро відчуваєть-
ся напередодні родинних свят, адже 
кожен згадує в ці дні тих, кого втратив: 
батька, сина, чоловіка, брата.

Напередодні Різдва Христового зу-
стріч, що відбулася в міській раді, була 
наповнена одночасно і сумом, і святко-
вим настроєм. До присутніх з теплим 
вітальним словом звернулася заступник 
Обухівського міського голови  Антоніна  

Шевченко, яка наголосила на важли-
вості таких зустрічей та побажала ро-
динам, не дивлячись на важку скорботу, 
запалити  в серцях вогник добра, надії 
та віри  в хороше майбутнє. «Адже ми-
нулий рік, хоч і досить тяжкий був для 
усіх нас, наша громада провела без 
втрат на війні, дуже сподіваємося, що в 
прийдешньому році не втратимо нікого, 
і запанує довгожданий мир в Україні», – 
підсумувала Антоніна Василівна.

Звичайно, на свято завітав Дід Мороз, 
роль якого ось вже багато років успіш-
но виконує директор міського Будинку 

культури, знавець своєї справи, художній 
керівник фольклорно-інструментально-
го ансамблю ударно-шумових інстру-
ментів «Стук-грюк-бенд» Юрій Побігай. 
Він радо привітав усіх присутніх з но-
ворічно-різдвяними  святами, а потім, як 
і годиться, разом із дітьми  та доросли-
ми  запалив вогні на Ялинці.

Чудовий концерт глядачам подарува-
ли  юні виконавиці вокальної естрадної 
студії «Джайв»: Тетяна Зінченко, Анаста-
сія Лапіна, Софія Тельпіс, Діана Савчук. 
Незмінним керівником цієї студії багато 
років поспіль є Ірина Васильченко.

Від Обухівської міської ради  запро-
шеним членам родин були  вручені по-
дарунки: для діток – солодкі пакунки  
з м’якою іграшкою-символом нового 
року – Биком, а для дорослих – продук-
тові набори.

Дуже сподіваємося, що невеликий 
святковий концерт талановитих ма-
леньких артистів і подарунки  хоч на 
мить розрадили  та створили  новоріч-
ний настрій.

УВАГА! КОНКУРС!УВАГА! КОНКУРС!
СВІТ КАЗКОВИХ МРІЙ СТВОРЮЄТЬСЯ ДІТЬМИ

ДОЛИНЯНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ ДОЛИНЯНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 

Вітає  Вітає  
ПЛЮТУ ГАЛИНУ МИКИТІВНУ ПЛЮТУ ГАЛИНУ МИКИТІВНУ з 80-річчям. з 80-річчям. 

Нехай Ваші роки будуть гордістю для Вас, хай життя триває  Нехай Ваші роки будуть гордістю для Вас, хай життя триває  
спокійноспокійно і рівно, нехай вас оточує щастя і любов. Бажаємо  і рівно, нехай вас оточує щастя і любов. Бажаємо ВВам ам 

завжди перебувати в прекрасному стані здоров’я і радісному настрої.завжди перебувати в прекрасному стані здоров’я і радісному настрої.
З повагою староста с. Долина та с. Макарівка З повагою староста с. Долина та с. Макарівка 

10.01.2021 р.10.01.2021 р.

Шановна жителька с. ДеремезнаШановна жителька с. Деремезна
ПРИСЯЖНА НІНА ІВАНІВНА!ПРИСЯЖНА НІНА ІВАНІВНА!

Вітаємо Вас з прекрасним ювілеєм 85-річчям!Вітаємо Вас з прекрасним ювілеєм 85-річчям!
Ювілей мудрості, життєвого досвіду і цінних знань. Нехай він не  Ювілей мудрості, життєвого досвіду і цінних знань. Нехай він не  

засмучує, не забирає сили, а тільки надихає,приносить радість і  засмучує, не забирає сили, а тільки надихає,приносить радість і  
умиротворення. Відміного Вам самопочуття  і ще довгих років життя. умиротворення. Відміного Вам самопочуття  і ще довгих років життя. 

З Ювілеєм!З Ювілеєм!
З повагою Деремезнянська Сільська рада!З повагою Деремезнянська Сільська рада!

02.02.2021 р.02.02.2021 р.

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ 
АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ!
Обухівська міська рада запрошує 

вас  до співпраці щодо участі у Дер-
жавній програмі «Доступні ліки» та 
програмі пільгового забезпечен-
ня препаратами  інсуліну громадян, 
хворих на цукровий діабет.

Звертайтеся за тел.:

(04572) 5-32-32


