
Децентралізація надає нові мож-
ливості, – говорять у Верховній 
Раді України. Але навряд чи  хто 

скаже, коли  саме ці можливості зможуть 
принести  користь для громад. Після 
об’єднання у міської влади  побільшало 

роботи, а в пересічних жителів – питань, 
які стосуються різних сфер життєдіяль-
ності. Одним із них є благоустрій, адже 
незабаром прийде весна, міста та села 
необхідно буде починати  чепурити  піс-
ля зимового сну. Саме тому цьогорічні  
плани  з благоустрою охоплюють і села 
нашої Обухівської територіальної гро-
мади. 

Наразі тільки-но оголошені тенде-
ри  на виконавця робіт із благоустрою. 
Така процедура диктує свої правила, тож 
комунальні служби  зможуть працювати  
лише після її завершення та визначен-
ня надавача таких послуг. Спеціалісти  
міської ради  говорять, що для того, аби  
краще зрозуміти, які завдання стоять 
перед комунальними  службами  цього 

року, вони  побували  у селах громади. 
Першочергові завдання були  визначені 
у програмі з благоустрою на 2021 рік.

 «Цьогоріч визначено 13  пунктів, що 
у порівнянні з минулим роком менше. 
Втім, це не говорить про те, що гро-

мада залишиться без якоїсь послуги. 
Приміром, є такі пункти  благоустрою, 
котрі були  виконані минулого року, тому 
на цей рік ми  їх не вносили  до програ-
ми», – коментує головна спеціалістка 
відділу благоустрою Обухівської міської 
ради  Тетяна Роздобудько. За словами  
пані Тетяни, програма передбачає по-
слуги  з прибирання вулиць та троту-
арів, озеленення (викошування газонів, 
висадка квітів, дерев, обслуговування 
вуличного освітлення, упорядкуван-
ня паркових зон тощо. Також на даний 
час  відбувається обстеження свердло-
вин, які є на території сіл. «Долучаємо 
спеціалістів «Водоканалу», аби  у по-
дальшому на належному рівні утриму-
вати  свердловини, адже раніше ними  

займався хто як міг», – говорить Люд-
мила Шевченко, начальник відділу ЖКГ 
Обухівської міської ради. 

Щороку з першими  весняними  про-
менями  активно починаються і належ-
ні роботи  на кладовищах: обкіс  трави, 
вирубка аварійних насаджень, вивезен-
ня сміття тощо. Як зазначив директор 
комунального підприємства «Міське 
господарство» В’ячеслав Лінивий, усі 
ці роботи  теж заплановані як на місь-
ких, так і на сільських кладовищах. «Ми, 
разом із працівниками  підприємства, 
старостами  сіл, робили  об’їзд кладо-
вищ і визначили  перелік першочерго-
вих робіт. Зазвичай, ми  починаємо на-
водити  лад на місцях спочинку навесні, 
коли  погодні умови  сприяють цьому», 
– зазначив В’ячеслав Лінивий. 

На жаль, нічого не відбувається швид-
ко, ніби  за помахом чарівної палички. І 
перед тим, як приступити  до наведен-
ня ладу на територіях нашої громади,  
необхідно пройти  інколи  довготривалі 
законодавчі процедури. Але ми  повин-

ні пам’ятати, що чистота на вулицях, в 
парках, скверах, зрештою, всюди  – не 
лише оцінка діяльності влади, а й нашо-
го культурного рівня! Пам’ятаймо, що 
чисто там, де не смітять…

 Аліна Савченко

ГОСПОДАРЕМ ЗА ОДИН ДЕНЬ НЕ СТАЮТЬ
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О дним із основних викликів ре-
форми  місцевого самовряду-
вання стала потреба набли-

ження послуг до усіх жителів громади. 
Втім,  поки  в селах відбувається про-
цес  реорганізації сільських рад, люди  
ще достеменно не розібралися, які по-
слуги  можна отримати  на місцях, а за 
якими  необхідно їхати  до центру тери-
торіальної громади. 

«Допоки  не завершений процес  ре-
організації сільських рад – послуги  та 
документи, які мали  право надавати  
на місцях до об’єднання, залишаються. 
Але для нас  важливо не тільки  зали-
шити  їх, а й розширити, і ми  працюємо 
над цим. На останній сесії (4 сесія вось-
мого скликання від 28.01.2021 року. 
Прим. редактора) депутати  проголосу-
вали  за створення віддалених робочих 
місць адміністраторів Центру надання 
адміністративних послуг у селах Гри-
горівка, Красна Слобідка та Германівка. 
Це лише перші кроки, але вони  надалі 
дадуть бажані результати  і наблизять 

послуги  до жителів цих громад», – ко-
ментує керуючий справами  виконав-
чого комітету Обухівської міської ради  
Віктор Рогоза. 

У Центрі надання адміністративних 
послуг пояснили, що на місцях можна 
вирішити  питання виписки  або про-
писки  громадян, для цього необхідно 
звернутися до старости  села з необ-
хідним переліком документів. А от якщо 
вам потрібен акт обстеження умов про-
живання, це в компетенції депутата, який 
закріплений за вашою громадою. Заз-
вичай такий документ необхідний для 
оформлення субсидій, окремих видів 
державної допомоги, перерахунку пен-
сій. «При  оформленні субсидії люди  
звертаються до сільської ради, ми  на-
даємо зразок заяви, плюс  ми  надаємо 
довідку форми  № 204 (про склад сім’ї),  
і навіть самі завозимо пакет документів 
до управління соціального захисту», – 
пояснює Наталія Кріпка, староста села 
Долина. До того ж, за необхідності, 
жителі сільських громад на місці мо-

жуть подати  заяву на оформлення ма-
теріальної допомоги. Для цього слід 
звернутися до старости, аби  отримати  
зразок відповідної заяви  (вони  наявні 
у кожній сільській раді). Така допомога 
надається соціально незахищеним вер-
ствам населення,  учасникам бойових 
дій, на лікування онкохворих, потребую-
чим гемодіалізу тощо. 

Сільський старостинський округ має 
можливість надавати  і довідки  про міс-
це проживання. Але є й такі повнова-
ження, котрі поки  що не входять до ком-
петенції старост, – це видача довідок 
про смерть, або народження, реєстрація 
актів цивільного стану. Такі процеду-
ри  виконує Обухівський міськрайонний 
відділ ДРАЦС. 

А як щодо вчинення нотаріальних 
дій? Нагадаємо, раніше їх здійсню-
вали  секретарі селищних рад, але з 
приєднанням громад вони  втратили  
такі функції. І, хоч виконання найпрості-
ших нотаріальних дій також внесено до 
повноважень старост, допоки  реор-
ганізація сільських рад не завершена, 

посвідчувати  заповіти, засвідчувати  
вірність копій документів, вживати  за-
ходів щодо охорони  спадкового майна 
рекомендується через приватного або 
державного нотаріуса. «У цьому на-
прямі ми  постійно ведемо перемови-
ни  з Міністерством юстиції України, для 
нас  важливо, аби  нотаріальні послуги, 
за якими  часто звертаються люди, теж 
були  доступними  і, сподіваюсь, не-
вдовзі це питання вирішимо», – проко-
ментував Віктор Рогоза. 

Звісно, ми  всі хочемо, аби  звернув-
шись до старости, мали  можливість от-
римати  все і одразу. Проте реформи  
завжди  несуть певні незручності і, як 
бачимо, питання отримання послуг на 
місцях залишається актуальним. За-
вершення процесу реорганізації сільсь-
ких рад обіцяє надання більш повного 
спектру повноважень старостам, тож 
чекатимемо на позитивні зрушення і, 
звичайно ж, триматимемо вирішення 
питання в полі нашого зору. 

 Аліна Савченко

РІК БУДЕ СКЛАДНИМ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ
БЛАГОУСТРІЙ ГРОМАДИ  – СПРАВА ВСІХ І КОЖНОГО
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П енсія за віком призначається 
при  наявності двох умов: до-
сягнення встановленого зако-

ном віку та наявності необхідного стра-
хового стажу.

У 2021 році право на призначення 
пенсії за віком при  наявності стажу не 
менше 28 років мають: чоловіки  після 
досягнення 60-річного віку;

- жінки: до 31 березня 2020 року – 
при  досягненні віку 59 років 6 місяців;

- з 1 квітня 2020 року – 60 років.
- Якщо в особи  на час  досягнен-

ня пенсійного віку немає необхідного 
страхового стажу, вона зможе  вийти  на 
пенсію за віком пізніше, після досягнен-
ня 63   або 65 років.

- При  наявності  на момент досяг-
нення зазначеного пенсійного віку чо-
ловіком 60 років чи  жінкою 59 років 6 
місяців (з 1 квітня 2021 року – 60 років) 
страхового стажу  від 18 до 28 років, 
особа матиме право на призначення 
пенсії за віком після досягнення 63-річ-
ного віку.

- При  наявності  у особи   страхового 
стажу від 15 до 18 років, правом на при-
значення пенсії за віком вона скори-
стається лише після досягнення 65-річ-
ного віку (частини  перша-третя статті 
26  зазначеного закону №1058).

Обчислення заробітку
При  обчисленні заробітку для визна-

чення розміру пенсії у 2021 році засто-
совуватиметься усереднений показник 
середньої заробітної плати  в країні, з 
якої сплачено страхові внески, за три  
роки, що передують зверненню за при-
значенням пенсії, тобто за 2018-2020 
роки.  Цей показник буде відомий у бе-
резні 2021 року і всі пенсії призначені 
за зверненнями  з 1 січня 2021 року бу-

дуть автоматично перераховані з ураху-
ванням нового показника.

У період до визначення зазначеного 
показника для призначення пенсії за-
стосовуватиметься усереднений по-
казник середньої заробітної плати, який 
враховується  у попередньому, тобто 
2020 році (7763,17 грн).

Обчислення страхового стажу
У 2021 році при  визначенні розміру 

пенсії застосовується оцінка вартості 
одного року страхового стажу на рівні 
1%. Тобто, при  наявності страхового 
стажу 35 років пенсія встановлюється у 
розмірі 35% заробітку, визначеного для 
обчислення пенсії. Зарахування місяця 
роботи  до страхового стажу як повного 
місяця здійснюється за умови  сплати  
за відповідний місяць роботи  страхо-
вих внесків у сумі не менше, ніж міні-
мальний страховий внесок. У 2021 році 
мінімальний страховий внесок стано-
вить з січня – 1320 грн, з грудня – 1430 
грн (розмір мінімальної заробітної пла-
ти) х 22% (розмір єдиного соціального 
внеску). 

Треба звернути  увагу, що з січня 2021 
року запроваджується подання що-
кварталу (замість щомісячної) єдиної 
звітності з єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне стра-
хування і податку на доходи  фізичних 
осіб у строки, встановлені Податко-
вим кодексом України, тобто протягом 
40 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем звітного 
кварталу. З метою своєчасного при-
значення пенсії опрацьовується пи-
тання щодо надання звітності платни-
ком для призначення пенсії про сплату 
єдиного внеску, не чекаючи   закінчення  
кварталу.
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ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЇ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗРОСТАННЯМ 
ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

УМОВИ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ

04 лютого в ГУ ДПС у Київській об-
ласті відбулась зустріч керівного складу 
податкової служби  з керівництвом Го-
ловного управління Пенсійного фонду 
України  у Київській області.

Участь у заході взяли  начальник Оле-
на Виноградова, заступники  Валерія 
Буділовська, Михайло Огерук, началь-
ник управління електронних сервісів 
Вікторія Куценко та відповідні фахів-
ці. З боку ГУ ПФУ – начальник Василь 
Фатхутдінов, начальник фінансово-еко-
номічного управління Юлія Калита та 
начальник управління інформаційних 
систем та електронних реєстрів Тетяна 
Петровська.

Під час  зустрічі говорили  про зміни  у 
законодавстві, які набули  чинності  з 01 
січня 2021 року, зокрема, про зміни  по-
рядку подання звітності про нарахуван-

ня єдиного соціального внеску на за-
гальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. Окрему увагу приділили  
впровадженню нових форм звітності, 
єдиного рахунку, який може викори-
стовуватись платниками  податків для 
сплати  грошових зобов’язань та подат-
кового боргу з податків та зборів, єди-
ного внеску. Сторони  домовились про 
взаємний обмін інформацією в частині 
своєчасного та правильного коректного 
подання звітності з ЄВ.

Звернули  увагу і на негативні наслід-
ки  несплати  роботодавцями  єдиного 
внеску за найманих працівників, адже у 
такому випадку у найманих працівників 
виникають проблеми  з нарахуванням 
пенсії. 

ГУ ДПС у Київській області

ПОДАТКІВЦІ КИЇВЩИНИ ПРОВЕЛИ СПІЛЬНУ НАРАДУ 
З КЕРІВНИЦТВОМ ГУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ОБЛАСТІ

У 2021 році таке підвищення 
пенсій провадитиметься двічі: 
з 1 липня та з 1 грудня. Підви-

щенню підлягають пенсійні виплати, 
розмір яких згідно із законодавством 
обчислюється виходячи  із прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили  
працездатність, зокрема, мінімальні 
розміри  пенсії, надбавки  за понаднор-
мовий стаж, статусні підвищення (для 
прикладу – ветеранам війни), пенсії 
за особливі заслуги  перед Україною 
тощо.

Разом із тим, підвищення мінімально-
го розміру пенсії та надбавки  до пен-
сії за понаднормовий стаж провадиться 
лише непрацюючим пенсіонерам. Пен-
сіонерам, які продовжують працювати, 
збільшення зазначених розмірів виплат 
здійснюватиметься після звільнення їх 
з роботи, виходячи  з розміру прожитко-
вого мінімуму для непрацездатних осіб 
на момент звільнення. 

Крім того, відповідно до постанови  
Кабінету Міністрів України  від 26 черв-
ня 2019 року № 543  «Про внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України», передбачено:

І. Збільшення розміру мінімальної 
пенсійної виплати  особам з інвалідні-
стю внаслідок війни:

особам з інвалідністю внаслідок війни  
І групи  до 650 відсотків від прожитково-
го мінімуму для осіб, які втратили  пра-
цездатність (з липня 2021 – 11498,50 
грн та з 1 грудня 2021 – 12051,00 грн.);

особам з інвалідністю внаслідок вій-
ни  ІІ групи  до 525 відсотків прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили  
працездатність (з липня 2021 – 9287,25 
грн та з 1 грудня 2021 – 9733,50 грн);

особам з інвалідністю внаслідок вій-
ни  ІІІ групи  до 360 відсотків прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили  
працездатність (з липня 2021 – 6368,40 
грн та з 1 грудня 2021 – 6674,40 грн).

ІІ. Обчислення пенсії по інвалідності 
відповідно до Закону України  «Про ста-
тус  і соціальний захист громадян, які 
постраждали  внаслідок Чорнобильсь-

кої катастрофи» виходячи  з п’ятикрат-
ного розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня 
відповідного року проводиться військо-
вослужбовцям та військовозобов’яза-
ним, призваним на військові збори, які 
брали  участь у ліквідації наслідків Чор-
нобильської катастрофи, інших ядерних 
аварій та випробувань, військових нав-
чаннях із застосуванням ядерної зброї 
під час  проходження військової служби  
(військових зборів) і внаслідок цього 
стали  особами  з інвалідністю.

Не підвищуються
Залишаються у раніше призначеному 

розмірі підвищення (надбавки) до пен-
сій, зокрема: дітям війни  (66,43  грн); 
на утриманців (150,00 грн – до пенсій, 
призначених відповідно Закону України  
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування»);

• громадянам, які необґрунтовано 
зазнали  політичних репресій і згодом 
були  реабілітовані – в розмірі 54,40 
грн, а членам їх сімей, яких було приму-
сово переселено – 43,52 грн;

• громадянам, віднесеним до від-
повідних категорій потерпілих від Чор-
нобильської катастрофи: розміри  до-
даткової пенсії, щомісячна компенсація 
сім’ям за втрату годувальника внаслі-
док Чорнобильської катастрофи  (у 
розмірах, визначених постановою Кабі-
нету Міністрів України  від 23.11.2011 р. 
№ 1210).

ВИЇЗНА КУХНЯ
Смачно! Якісно!
Урочисті події: 
дні народження,  
ювілеї та ін.
Поминальні обіди.
Індивідуальний підхід  
до кожного клієнта!

(068) 308 00 15

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

Захворiло ........................................ 2645
Одужало.....................................................2905
Померло.......................................................34

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛА-
БОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ  ЗДО-
РОВ’Я УКРАЇНИ» ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ЛА-
БОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

COVID-19 м. ОБУХIВ

за весь перiод карантину, 
станом на 10.02.2021 р.

З 21 вересня 2020 року в м. Обухів 
введено «помаранчеву» зону епідеміч-
ної безпеки, а в селах громади  – за-
лишається «жовта». Діють відповідні 
обмежувальні протиепідемічні заходи.

С імдесят сьомій річниці Кор-
сунь-Шевченківської операції 
присвячується.

Як відомо, у розгромі нацистського 
угруповання на Дніпрі брали  участь 
армії двох фронтів. Наш інтерес  до 
27-ї армії пояснюється тим, що вона 
почала переможну ходу в лігвище во-
рога саме звідси  – з обухівських ви-
сот.

У ці морозні лютневі дні 1944 року 
27-ма армія 1-го Українського фронту 
з боями  затягувала кільце оточення 
південніше Обухова. Місяць тому, 5-7 
січня, воїни  27-ї остаточно визволили  
від нацистів Обухівський район у боях 
за Семенівку, Перегонівку, Кулі, Ве-
рем’я та Витачів. Далі шлях пролягав 
до Корсуня-Шевченківського, де для 
окупантів вимальовувався грандіоз-
ний «котел». Тож 27-й армії спільно з 
військами  1-го та 2-го Українських 
фронтів відводилась вирішальна роль 
у блокуванні, утриманні та ліквідації 
стотисячного угруповання непроханих 
гостей разом із дивізіями  прориву 
ззовні. 

Особливість операції полягала в 
тому, що в листопаді-грудні 1943  року 
Обухівщину визволяли  війська 38-ї 
армії, тоді як продовження наступу ви-
пало на долю 27-ї. 

Після виснажливих боїв за Київ та 
Обухівський район протягом листо-
пада-грудня 1943-го командувач 1-го 
Українського фронту, генерал армії М. 
Ватутін провів передислокацію військ. 
Але й нацисти  не сиділи  склавши  
руки  – підтягували  резерви. Відтак, 
38-ма армія вела подальший наступ у 
напрямку Вінниці. Натомість 27-ма, по-
вернувшись із Букринського плацдар-
му, розташувалась на позиціях 38-ї в 
районі Обухова. 

Загартовані в боях при  форсуван-
ні Дніпра під Букрином та Києвом 
воїни  27-ї армії в лютому 1944  року 
переслідували  ворога полями  Кагар-
личчини  та Богуславщини, заганяючи  
фашистів у глухий кут. Між тим 27-ма 
армія, зібравши  ударну групу військ, 
спромоглася від пагорбів Обухова і 

річки  Красної надійно утримувати  за-
войовані позиції на всьому шляху до 
Корсуня-Шевченківського. Війська не 
давали  гітлерівцям ніяких шансів про-
рвати  лінію фронту, адже відступати  
було нікуди. За спиною був Київ.  

Тож на початку лютого 1944 року 
27-ма армія в запеклих боях тримала 
кільце оточеного ворога на межі всіх 
сил. Ворог, загнаний у «котел», отри-
мував допомогу продуктами  й боє-
припасами  з повітря. Однак, із погір-
шенням погоди  літаки  люфтваффе 
допомогти  не могли. Приречені на 
знищення 9 дивізій та 1 бригада вер-
махту опинились наодинці з війська-
ми  визволителів. Цілком обґрунтова-
но «котел» на Дніпрі називали   другим  
Сталінградом. 27-ма армія великою 
дугою тримала кільце оточення ворога 
з боку Обухова, тобто з півночі, заходу і 
південного заходу. 

Воїни  прославленої 27-ї армії гене-
рал-лейтенанта С. Трофименка в ході 
операції з розгрому оточеного ворога 

визволяли  окуповані українські міста 
й села. Командування пропонувало 
оточеним військам вермахту скласти  
зброю. Та коли  час  перемир’я вичер-
пався, фашисти  знову відкрили  во-
гонь. 

Тут, під Черкасами, знайшли  свій 
безславний кінець понад 55 тисяч сол-
датів та офіцерів окупантів. Понад 18 
тисяч гітлерівців було взято в полон. 
Невеликій групі ворога в нічному бою 
вдалося утворити  коридор на півдні 
кільця оточення.  

17 лютого 24-денна операція завер-
шилась ліквідацією «котла». 

Олександр Рева  

«КОТЕЛ» ДЛЯ ГІТЛЕРІВСЬКИХ ВІЙСЬК
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У правління соціального захисту 
населення виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради  

оголошує конкурс  на заміщення ва-
кантних посад посадової особи  місце-
вого самоврядування.

Вакансія:
- головного спеціаліста з питань ка-

дрової роботи;
- головного спеціаліста відділу бух-

галтерського обліку та господарського 
забезпечення;

Кваліфікаційні вимоги:
- головний  спеціаліст з питань ка-

дрової роботи  – повна вища освіта від-
повідного професійного спрямування 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем ба-
калавра, спеціаліста або магістра;

- головний спеціаліст відділу бухгал-
терського обліку та господарського 

забезпечення – повна вища освіта від-
повідного професійного спрямування 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем ба-
калавра, 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 3  
років (для головних спеціалістів).

 За довідками  звертатись: м. Обухів, 
вул. Каштанова, 13, корпус  1; служба 
кадрового забезпечення управління со-
ціального захисту населення виконав-
чого комітету Обухівської міської ради, 
(04572)6-42-05,  (044)520-94-47.

Н. Циганок,  начальник управління

П овідомляємо про початок гро-
мадського обговорення звіту 
з оцінки  впливу на довкіл-

ля планованої діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування за-
уважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності (Реєстраційний 
номер справи  202011256985).

1. Планована діяльність
Інженерний захист території, укріплен-

ня ділянок берегової смуги, екологічно-
го облаштування прилеглої акваторії, 
благоустрій території навколо земель-
ної ділянки з кадастровим номером 
3223151000:05:007:0006 (у тому числі за 
межами ділянки), на території Українсь-
кої міської ради Обухівського району 
Київської області.

Для забезпечення стійкості берегової 
лінії навколо земельної ділянки пло-
щею 15,0558 га з кадастровим номером 
3223151000:05:007:0006 передбачається 
інженерний захист берегової смуги за 
рахунок будівництва підпірної стінки та 
укісного кріплення, загальна довжина 
кріплення складає 1440 м. Інженерний 
захист контуру берегової смуги здійсню-
ватиметься кам’яним накидом, габіон-
ними матрасами, підпірною шпунтовою 
стінкою, також проектними рішеннями 
передбачається благоустрій території, 
захист водойми від засмічення та за-
бруднення шляхом влаштування водо-
перехоплюючої траншеї. Роботи перед-
бачаються до виконання суходільною 
будівельною технікою та засобами 
гідромеханізації.

2. Суб’єкт господарювання 
Обухівська районна державна ад-

міністрація Київської області, код ЄДР-
ПОУ 04054725, 08700, Україна, Київська 
область, м. Обухів, вул. Малишка, 10, 
zagvid@obukhovrda.gov.ua, тел./факс: 
38(04572)5-03-39; 5-01-74. 

3. Уповноважений орган, який забез-
печує проведення громадського обго-
ворення

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації, 01004, м. Київ, вул. Басей-
на, 1/2А. (044)279-01-58, т.в.о. директора 
департаменту Ткаліч Ганна Іванівна.

4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати  
оцінки  впливу на довкілля 

Дозвіл на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною архі-
тектурно будівельною інспекцією 
України, згідно Закону України  «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки  
впливу на довкілля, включаючи  інфор-
мацію про час  і місце усіх запланова-
них громадських слухань

Тривалість громадського обговорен-
ня становить 25 робочих днів (не мен-
ше 25, але не більше 35 робочих днів) 
з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на дов-
кілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або про-
позиції, які, на її думку, стосуються пла-
нованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропози-
ції можуть подаватися в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із 
внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасуван-
ня та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадські слухання не про-
водяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбу-
дуться

Не призначалися через карантин, 
встановлений Кабінетом Міністрів Украї-
ни з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної 
хвороби (СОVID-19).

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться

Не передбачено.
6. Уповноважений центральний ор-

ган або уповноважений територіаль-
ний орган, що забезпечує доступ до 
звіту з оцінки  впливу на довкілля та 
іншої доступної інформації щодо пла-
нованої діяльності

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації, 01004, м. Київ, вул. Басей-
на, 1/2А. (044)279-01-58, т.в.о. директора 
департаменту Ткаліч Ганна Іванівна.

7. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіаль-
ний орган, до якого надаються заува-
ження і пропозиції, та строки  надання 
зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації, 01004, м. Київ, вул. Басей-
на, 1/2А, тел. (044)279-01-58, eko.koda@
ukr.net, т.в.о. директора департаменту 
Ткаліч Ганна Іванівна.

Зауваження і пропозиції приймають-
ся протягом усього строку громадсь-
кого обговорення, зазначеного в абза-
ці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 92 аркушах 
та інша екологічна інформація, що сто-
сується планованої діяльності.

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки  впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з яко-
го громадськість може ознайомитися з 
ними

Обухівська районна державна ад-
міністрація Київської області, код ЄДР-
ПОУ 04054725, 08700, Україна, Київська 
область, м. Обухів, вул. Малишка, 10, 
пн-пт 8:00-17:00.

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ  
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Н ещодавно рятувальники  
Обухівського РС ГУ ДСНС 
України  у Київській області, 

відповідно до карантинних вимог, 
завітали  до вихованців садочків «Руш-
ничок» і «Веселка», що функціонують у 
місті Обухів та провели  з дітьми  інте-
рактивне заняття на тему: «ЗАПОБІГТИ! 
ВРЯТУВАТИ! ДОПОМОГТИ!».

Вихованці старших груп мали  мож-
ливість поспілкуватись з інспектором 

та поговорити  про все, що стосується 
пожежної безпеки, а саме: чому вини-
кають пожежі, як їх можна ліквідувати. 
Звернули  особливу увагу на процес  
евакуації, план евакуації, знаки  безпе-
ки  та первинні засоби  пожежогасіння, 
а також згадали  про дії при  виявленні 
вибухово-небезпечних предметів.

Наприкінці заходу діти  разом з 
інспектором виявили  на малюнку пре-
зентації хто порушує правила пожежної 
безпеки  та визначили  чи  в кожного 
вдома безпечно.

Фінальним акордом заходу став 
перегляд мультику ДСНС «Новоріч-
на пригода», де в ігровій формі пер-
сонажі розповідали  що робити, аби  
не трапилось пожежі і як діяти  при  її  
виникненні.

Обухівський РС ГУ ДСНС України у 
Київській області

П оліцейські Обухівщини  опе-
ративно затримали  молодика, 
який викрав мопед.

23-річному зловмиснику повідомлено  
про підозру за скоєння злочину,  
передбаченого ч.1 ст.289 (Незаконне 
заволодіння транспортним засобом) 
Кримінального кодексу України. 

На спецлінію «102» надійшло повідом-
лення від 27-річного чоловіка про те,  
що у місті Українка викрали  мопед,  
який був припаркований неподалік бу-
динку.

Співробітники  Обухівського районно-
го управління поліції миттєво виїхали  
на місце події. Під час  проведення опе-
ративно-розшукових заходів правоохо-
ронці вийшли  на слід зловмисника. 

За місцем проживання останнього,  
під час  проведення слідчих дій, полі-
цейські виявили  викрадений транс-

портний засіб. Мопед вилучено та по-
вернуто власнику.

23-річного молодика, жителя 
Обухівського району, затримано в по-
рядку ст.208 Кримінального процесу-
ального кодексу України, він перебуває 
в ізоляторі тимчасового тримання.

Досудове розслідування триває.

Обухівське районне управління поліції 
ГУНП в Київській області

П оліцейські Обухівщини  пере-
крили  міжрегіональний канал 
збуту психотропних речовин та 

вилучили  товару майже на 2 мільйони  
гривень.

27-річному мешканцю столиці, який 
намагався перевезти  5,4 кілограма 
синтетичного психостимулятору «флак-
ка», оголошено про підозру за ч.3  ст.307 
(Незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення, пе-
ресилання чи  збут наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів) 
Кримінального кодексу України. 

Під час  добового чергування, на ав-
тодорозі поблизу села Тростинка, спів-
робітники  відділу поліції №1 Обухівсь-
кого районного управління поліції 
виявили  підозрілого молодика. Чоловік 
вийшов із лісосмуги  зі спортивною 
сумкою, поклав її до автівки  «Nissan 
Almera» та намагався поїхати, однак на 
заваді йому став наряд групи  реагу-
вання патрульної поліції. 

На місце події прибули  слідчо-опера-
тивна група та керівництво поліції.

Під час  обшуку транспортного засо-

бу правоохоронці виявили  та вилучи-
ли  спортивну сумку, в якій знаходились 
чотири  прозорі пакети  з кристало-
подібною речовиною рожевого кольору, 
ззовні схожою на наркотик. 

Вилучене направили  на експертизу, 
яка встановила, що дана речовина – 
синтетичний психостимулятор «А-РVP», 
загальною вагою 5,4 кілограма. 

За цінами  «чорного ринку» вартість 
вилучених наркотиків становить майже 
2 мільйони  гривень.

27-річного мешканця столиці затри-
мано в порядку ст. 208 Кримінального 
процесуального кодексу України, він 
перебуває в ізоляторі тимчасового три-
мання. 

Автомобіль, на якому пересувався фі-
гурант, поміщено на майданчик тимча-
сового утримання.

Наразі поліція встановлює можливих 
спільників для притягнення їх до від-
повідальності.

Досудове слідство триває.

Обухівське районне управління поліції 
ГУНП в Київській області

РЯТУВАЛЬНИКИ ПРОВЕЛИ  
ПРОФІЛАКТИЧНІ БЕСІДИ З ДІТЬМИ

НА ЧУЖОМУ МОПЕДІ ДАЛЕКО НЕ ЗАЇДЕШ

КАНАЛ  ЗБУТУ  ПЕРЕКРИЛИ

102

102

101
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Приймаємо замовлення на оголошення та ре-
кламу. 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. пло-
щі на чорно-білих сторінках – 30,00 грн.  
Редакція   може   не поділяти  думку авторів і не несе 
відповідальність за достовірність інформації.

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»

МАЛЕНЬКИЙ ГРИБ – ВЕЛИКА НЕБЕЗПЕКА

«КОХАЙ, БО ЧАС ТЕБЕ НЕ ЖДЕ…»

Давно минув врожайний гриб-
ний сезон 2020 року, але  на-
слідки  його нагадують про себе  

до цих пір.
 Про небезпеку отруєння грибами  

неодноразово згадувалось на сторінках 
наших районних газет, але смертельний 
випадок, що трапився в реанімаційному 
відділенні Обухівської ЦРЛ наприкінці 
січня цього року, змушує про це нага-
дати  ще раз. 

Померла жінка 1953  р. н., причина 
смерті – отруєння грибами, а саме – 
блідою поганкою, яку напередодні роз-
морозила, приготувала та з’їла. Гриби  
збирала восени  2020 року на дачі біля 
будинку.

 Нагадуємо, що на Київщині найпоши-
реніший отруйний гриб – бліда поганка. 
Часто її плутають із зеленою сироїжкою 
та печерицею. Як показує практика, 
іноді люди  збирають в лісі всі гриби, 
які бачать, не розбираючись отруйні 
вони  чи  ні. Деколи  плутають опень-

ки  з несправжніми  сірчано-жовтими   
опеньками.

Незнання ознак, особливостей їстів-
них і отруйних грибів є досить розпо-
всюдженим явищем.

 Найнебезпечніші отруєння виникають 
при  споживанні блідої поганки, отрута 
якої стійка до нагрівання, не переходить 
у відвар, не руйнується при  висушуван-
ні і токсична – навіть невеликий шма-
точок блідої поганки  може призвести  
до смерті. А найчастіше виникають от-
руєння умовно їстівними  грибами: сви-
нушками, зеленушками, піддубниками  
та іншими. Вказані гриби  також містять 
отруту, що потрапляє в їжу в резуль-
таті неправильної кулінарної обробки  
страв.

Здається, щодо отруйних та умовно 
їстівних грибів все зрозуміло: не зби-
рай та не споживай їх.

Як надати  першу допомогу при  от-
руєнні грибами?

Найголовніше правило – за наяв-
ності симптоматики  потрібно термі-
ново телефонувати  своєму сімейному 
лікарю чи  викликати  екстрену медич-
ну допомогу (103). До приїзду лікаря, 
за можливості, прийміть сорбенти, зо-
крема, активоване вугілля. Також варто 
дотримуватися постільного режиму та 
вживати  багато рідини: чистої води  
або холодного чаю. Воду можна трохи  
підсолити, щоб токсини  швидше виво-
дилися з організму. Від їжі, і особливо, 
від кисломолочних продуктів, навпаки, 
треба відмовитися. І в жодному разі 
не вдаватися до самолікування та не 
намагатися просто перечекати, поки  
отруєння пройде. Деякі гриби  є смер-
тельно небезпечними, тож на рахунку 
кожна хвилина.

При  дотриманні цих простих правил 
Ви  збережете своє власне життя і жит-
тя своєї родини.

В.В. Шкребтій, провідний фахівець 
відділу державного нагляду за дотри-

манням санітарного законодавства

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

  Гавриленко Ольгу Серафимівну, Гавриленко Ольгу Серафимівну, 
6.02.1946 р.н., 6.02.1946 р.н., 

Панчук Галину Володимирівну,  Панчук Галину Володимирівну,  
5.02.1956 р.н.!5.02.1956 р.н.!

Вiтаємо ювілярів!Вiтаємо ювілярів!

Прийміть від душі наші щирі вітання, хай збудуться всі  Прийміть від душі наші щирі вітання, хай збудуться всі  
Ваші плани й бажання!Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти, яскраві емоції, щастя моменти.Життя хай дарує чудові презенти, яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало, а доля Вам  Щоб лихо до хати дорогу не знало, а доля Вам  

радість завжди дарувала!радість завжди дарувала!
Деремезнянська сільська радаДеремезнянська сільська рада
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НАВЧАННЯ НАВЧАННЯМ, А ОБІД – ЗА РОЗКЛАДОМ! 

Що вам найбільше подобалося 
в школі? Коли  я ставлю це 
запитання своїй дитині, вона 

відповідає: їдальня. І я мимоволі для 
себе роблю висновок: значить, готують 
смачно. Розумна дитина – прекрасно, 
але насамперед вона має бути  здоро-
вою. Батькам неабияк важливо знати, 
що, перебуваючи  в школі, їх дитина 
якісно отримує не тільки  знання, а й 
харчування. 

Наприкінці грудня виконавчим комі-
тетом Обухівської міської ради  було 
прийнято рішення про організацію хар-
чування дітей місцевих закладів освіти  
на 2021-й рік. Відтак, харчування в 
академічних ліцеях, школах і гімназіях 
здійснюється із розрахунку 24 гривні 
на день для початківців. Для школярів 
пільгових категорій (з 5 по 11 клас) – 
27 гривень на день. «Початківці та учні 
пільгових категорій отримують гарячі 
обіди  за рахунок міського бюджету», – 
коментує начальник Управління освіти  
виконавчого комітету Обухівської місь-
кої ради  Олена Коломієць. Окремо, за 
бажанням батьків і дітей, у навчальних 
закладах організовується харчування 
для всіх інших категорій дітей, але вже 
за рахунок батьківської плати. 

Для батьків не секрет, що більшість 
дітей – вибагливі до їжі, отож важливо 
так налагодити  систему харчування 
в закладах освіти, аби  було корисно, 
безпечно, смачно, приємно на вигляд 
і в достатній кількості. Нещодавно 
виконувати  місію надання послуг із 
харчування в школах нашої грома-
ди  взялась нова фірма, котра виграла 
відповідний тендер.  «Тендер виграло 
ТОВ «Pontem.ua». Вони  вже укомплек-
тували  штат поварів, закупили  якісні 

продукти, а також завезли  посуд для 
їдалень», – говорить Олена Коломієць. 
Хоча товариство тільки-но розпочало 
харчувати  дітей, вже і батьки, і дирек-
тори  шкіл, і самі учні зробили  висно-
вок – смачно. У меню шкільних їдалень 

– перші та другі страви  з м’яса, риби, 
а також овочі, фрукти, соки  або компот. 
«Ми  опитували  учнів – вони  задово-
лені. Сказати  одним словом – меню 
щедре. Крім того, щоразу робимо фо-
то-звіти, надсилаємо батькам. Нарікань 
немає. Для мене, як директора, дуже 
важливо, щоб у питанні харчування все 
було ідеально, адже діти  проводять у 
школі навіть більше часу, ніж удома», – 
говорить Вікторія Михайлівна Марчен-
ко, директорка Академічного ліцею № 
4. «Перші дні – не показник, але якщо 
утримуватися на цьому рівні, – нас  
влаштовує, меню доволі різноманітне. 
Наприклад, сьогодні на сніданок була 
каша, салат з буряка, рибний шніцель, 
сік. Для старшої школи  та пільговиків 
до цього меню ще додали  овочевий 
суп зі сметаною», – коментує Марина 
Леонтіївна Мигаль, директорка Ака-
демічного ліцею № 1 ім. А.С. Малишка.

Звісно, батьки  учнів навряд чи  раху-
ють кількість вуглеводів, білків і жирів у 
дитячому меню – це справа Держпрод-
споживслужби. Для них головне, аби  
харчування було збалансованим, а 
тарілки  – порожніми. Отже, сподіває-
мось, що надавачі послуг з організації 
дитячого харчування будуть дотриму-
ватися головних вимог своїх юних спо-
живачів. Далі буде… 

 
Аліна Савченко

Напередодні чудового свята 
– Дня святого Валентина – в 
повітрі відчувається тепло за-

коханих сердець. Яскраві листівки  
прикрашають вітрини  магазинів, чо-
ловіки  поспішають із букетами  квітів у 
руках, романтичні побачення в кав’яр-
нях наповнюють наше місто особли-
вою зворушливою атмосферою.  

І хоча наші почуття не залежать від 
дати  в календарі, це свято нагадує про 
те, що саме в цей день ми  можемо 
зробити  щось особливе для коханої 
людини.

 Пам’ятайте, що найкращий подару-
нок для тих, хто поруч, – ваша любов, 
підтримка і турбота! 

«Кохай, бо час тебе не жде. 
Він забирає твої дні і ночі. 
Кохай, допоки тіло спрагле 
й молоде, бо в старості 
кохають тільки очі».

(Ліна Костенко)


