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Чарівні жінки!
У  ч ас весняного пробудження, оновлення природи до нас приходить свято усіх жінок – 8 Березня. Це привід вкотре 

нам, чоловікам, замислитись над тим, наскільки важливу роль у нашому житті відіграє жінка. Тисячі прекрасних 
слів, поезій, пісень написані для вас, але щодня нам є за що вам дякувати знову і знову. 

Дозвольте мені від імені усіх чоловіків нашої громади привітати вас, чарівні наші донечки, бабусі, мами, сестри, колеги, 
з вашим весняним святом! Нехай усі негаразди розтануть під весняним сонцем, а тепло ваших сердець сповнить нас си-
лою рухатись далі, долати вершини й оберігати вас щодня! Нехай щастя заходить до ваших домівок затишком, дитячим 
сміхом, любов’ю, усмішками та радістю! Зі святом вас, чарівні жінки!

З повагою Обухівський міський голова 
Олександр Левченко

ЗИМУ ПРОВОДЖАЙМО, ВЕСНУ ЗУСТРІЧАЙМО! КВІТИ,  ЕМОЦІЇ,  СВЯТКОВИЙ  КОНЦЕР Т

Масниця – одне з найулюбленіших і 
найсмачніших свят весни. Дата його 
відзначення змінюється кожен рік, у 

залежності від початку Великого посту, тож 
цього року Масничний тиждень розпоч-
неться 8 березня і завершиться 14-го. 

Масниця, або Колодій – давнє схід-
нослов’янське свято, яке знаменує со-
бою кінець зими  і прихід весни. Історію 
його походження одні пов’язують з про-
славлянням бога сонця Ярила, інші ж го-
ворять, що свято було вигадане на честь 
бога землеробства та скотарства Велеса. І, 
хоча церква додала це свято до православно-
го календаря, наповнивши  його дещо новими  
ідеями, Масниця й досі зберегла ряд ритуалів і 
обрядів. Варто лише згадати, якою атмосфер-
ною ставала площа біля Будинку культури  на 
Піщаній, – щороку господині прямо на вули-
ці пригощали  гостей свята млинцями  на 
будь-який смак і з різними  начинками, мо-
лодики  брали  участь у конкурсах, лунали  
веселі пісні, а дітвора водила хороводи, 
радіючи  першим весняним променям. 
Так, ні для кого не секрет, що саме кру-
гленькі та жовтенькі, мов сонечко, млинці 
і є традиційною стравою Масниці. Із си-
ром, варенням, маком, грибами, капустою 
вони  вмить розлітаються зі столів. За тради-
цією, їх випікають щодня, цілий тиждень, і пер-
ший прийнято віддавати  бідній людині, аби  та 
згадала усіх покійних родичів. 

Одним з обрядових символів свята є опудало 
зими  – велика лялька із соломи. За традицією, 
наприкінці Масничного тижня її спалюва-
ли, закликаючи  весну й тепло. До речі, як і 
багато інших народних свят Масниця має 
свої звичаї та прикмети. Поспостерігаймо 
разом? 

Отже: 
Мороз на Масляну – тепле літо і  

гарний врожай. 
Якщо в останній день Сирного тижня 

погана погода, значить усю весну буде 
ясно і тепло.

Чим більше млинців на столі –  
тим більше буде сонця в році. 

Якщо млинці на Масницю виходять  
пишними – рік пройде у злагоді та достатку. 

Якщо на Масницю прийдуть  
несподівані гості, буде в домі щастя й удача. 

Бажаємо Вам смачних свят і добра  
на весь рік!                                    

                                                 Аліна СавченкоАліна Савченко

Жінка, як і весна, несе у цей світ 
велику місію природи  – жит-
тя. Закономірно, що саме цієї 

прекрасної пори  – пори  пробудження 
й розквіту до нас  приходить традиційне 
і улюблене жіноче свято – 8 Березня. 

Міжнародний жіночий день – це свято 
сонця, квітів, материнства. У переддень 
8 Березня садочки  та школи  наповнені 
чутливими  піснями, віршами: тут най-
менші представники  нашої громади  
дякують своїм матусям за тепло і турбо-
ту. Традиційно приємні сюрпризи  для 
жінок проходять і в стінах міської ради. 
Так, 5 березня від імені всіх чоловіків 
Обухівської міської ТГ представниць 
прекрасної половини  людства вітав 
міський голова Олександр Левчен-
ко. У сесійній залі міської ради  зран-
ку лунали  найщиріші побажання для 
працівниць промислових підприємств, 
житлово-комунального та сільського 
господарства, сфери  підприємництва, 
медичних, освітніх закладів та ін. «Теплі 
слова вітання лунають сьогодні для вас, 
дорогі жінки, тому що саме завдяки  вам, 
усе навколо наповнюється гармонією, 
любов’ю, натхненням та великою пози-
тивною енергією, яка надихає нас, чо-
ловіків, на хороші і добрі справи. Щиро 
бажаю вам міцного здоров’я, злагоди  
та добра. Нехай кожен ваш день буде 
сонячним і радісним, хай довкола вас  
панують любов і гармонія», – відзначив у 
своєму виступі Олександр Левченко. У 
ході урочистої частини  заходу відбулась 
церемонія нагородження трудівниць  
нашої громади. За сумлінну працю, ви-
сокий професіоналізм, активну участь у 
громадському житті їх було відзначено 
подяками  міського голови. 

Святкові заходи  на честь жінок нашої 
громади  не обмежились офіційними  
привітаннями. Уже в післяобідню пору 
переповнена зала Обухівського центру 
культури  і дозвілля щирими  оплесками  
та усмішками  зустрічала талановитих 
митців сцени. Жінку – матір, берегиню, 
трудівницю прекрасні голоси  місцевих 
артистів оспівували  у своїх піснях, вір-

шах. Своїми  талантами  вітали  жінок: 
Ліза Горбач, Тетяна Зінченко, Валентина 
Семеняченко, Тихон Островський, Хри-
стина Новожицька, Данило Остапчук, 
Влада Ковтун, Анастасія Лапіна, Юрій 
Побігай, циркова студія «Сузір’я», школа 
танцю «Triumph of the dance», шоу-група 
«Веселий мікрофон», зразковий дитя-

чий ансамбль танцю «Фаворит», школа 
бального танцю «Вікарія Денс», шко-
ла танцю «Underground Family Dance 
Studio». 

Цього дня у концертній залі панував 
піднесений святковий настрій, прекрас-
ні жіночі очі світилися передчуттям яко-
гось дива… І справді, диво таки  відбу-
лося, адже справжні чоловіки  на чолі з 
міським головою зробили  жінкам ней-
мовірний сюрприз, подарувавши  виступ 
Народного артиста України  Віктора 
Павліка. Знайомі й такі прекрасні пісні 
у виконанні артиста щоразу змушували  
глядачів підспівувати  в унісон. Найкра-
щим доказом того, що сюрприз жінки  
оцінили, стали  гучні оплески  й вигуки  
«Браво!». 

Дозвольте і від нашої редакції вкотре 
привітати  вас, чарівні жінки, зі святом. 
Ми  схиляємось перед вашим головним 
талантом – віддавати  тепло, ніжність, 
ласку і любов близьким людям. Нехай 
усі ці якості повертаються  до вас  сто-
рицею! Зі святом!

Аліна Савченко
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В ідділ обслуговування громадян 
№13  (сервісний центр)  управ-
ління обслуговування громадян 

Пенсійного фонду України  у Київській 
області повідомляє, що новим напря-
мом, який  використовує новітні інфор-
маційні технології, є надання дистанцій-
них послуг в електронному вигляді, а 
саме:

1. «Пенсійний калькулятор» – елек-
тронний сервіс  від Пенсійного фонду 
України, який дозволяє прорахувати  
розмір майбутньої пенсії. Має зручну 
екранну форму для роботи  з інфор-
мацією та зрозумілий у використанні 
функціонал.

Доступ до вказаного сервісу в осо-
бистому кабінеті на вебпорталі елек-
тронних послуг Пенсійного фонду 
України  здійснюється з використанням 
кваліфікованого електронного підпису 
(раніше – ЕЦП).

Сервіс  «Пенсійний калькулятор» дає 
змогу розрахувати  пенсію за віком, 
згідно зі статтями  26, 27, 28, 29 Зако-
ну України  «Про загальнообов’язко-
ве державне пенсійне страхування». 
При  обчисленні страхового стажу та 
заробітної плати  використовують-
ся дані, що містяться в електронних 
реєстрах Пенсійного фонду України.  

 Для врахування періодів трудової 
діяльності та інших періодів, що врахо-
вуються до стажу роботи  для призна-
чення пенсії, користувачам додатково 
надана можливість їх ручного введення.

За результатами  розрахунку, на пе-
регляд користувачу надається сума 
розрахованої пенсії та формується 
протокол, який містить інформацію про 
складові такого розрахунку (помісяч-
ний розрахунок коефіцієнтів заробітної 
плати, страховий стаж, розмір пенсії за 
формулою, доплата за понаднормовий 
стаж тощо).

 Сервіс  не здійснює припущень щодо 
рівнів зростання середньої заробітної 
плати  в Україні у наступні роки  або 
рівня інфляції і дозволяє оцінити  про-
гнозний розмір пенсії в умовах і цінах 
на момент проведення розрахунку.

Результати  попереднього розрахунку 
розміру пенсії зберігаються в особисто-
му кабінеті користувача на вебпорталі 
електронних послуг Пенсійного фонду 
України  та доступні для перегляду в 
будь-який час.

«Електронна трудова» – зручний та 
доступний сервіс  для кожної застра-
хованої особи, який дозволяє громадя-
нам переглядати  відомості про трудо-
ву діяльність. Повна інформація на сайті  
portal.pfu.gov.ua

К иївщина отримала з державно-
го бюджету 54,9 млн грн, щоб 
забезпечити  санаторно-ку-

рортним лікуванням тих жителів, які по-
страждали  внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.

Про це зазначив 9 березня голова 
Київської облдержадміністрації Василь 
Володін.

«Із нагоди  вшанування 35-х роковин 
аварії на Чорнобильській АЕС наша об-
ласть отримала майже 55 млн бюджет-
них асигнувань на реалізацію одного з 
найважливіших напрямів програми  со-
ціального захисту громадян. Йдеться 
безпосередньо про санаторно-курор-
тне оздоровлення тих, хто втратив своє 
здоров’я через наслідки  цієї трагічної 
катастрофи», – прокоментував Василь 
Володін.

Відтак у регіоні орієнтовно планують 
оздоровити  7,5 тис. людей. Йдеться 
про три  цільові групи:

•громадяни, віднесені до категорії 1;

•особи, які мають інвалідність спи-
нального профілю захворювання;

•діти  з інвалідністю, пов’язаною з 
наслідками  аварії на Чорнобильській 
АЕС.

У профільному департаменті пояс-
нюють: щоб отримати  санаторно-ку-
рортні путівки, в органи  соціального 
захисту місцевого самоврядування за 
місцем реєстрації чи  проживання слід 
подати  такі документи:

•заяву про взяття на облік за фор-
мою, затвердженою Міністерством со-
ціальної політики  України;

•довідку за формою 070/о;
•копію паспорта;
•копію посвідчення громадянина, від-

несеного до категорії 1 (із вкладкою).
При  цьому звернутись за отриман-

ням послуги  можуть як батьки  дітей з 
інвалідністю і громадяни, віднесені до 
категорії 1, так і особи, які їх замінюють.

Пресслужба Київської ОДА

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

НА КИЇВЩИНІ МАЙЖЕ 55 МЛН ГРН СПРЯМУЮТЬ 
НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДА-
ЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Ф онд «Регіональний центр 
економічних досліджень та 
підтримки  бізнесу» пред-

ставляє триста кращих малих та се-
редніх громад України  (до 150 тис. 
мешканців) станом на 01.01.2021 
року відповідно до «Всеукраїнського 
рейтингу інституційної спроможності 
та сталого розвитку громад».

У зв’язку з територіальною рефор-
мою в країні було сформовано велику 
кількість нових громад. Загалом оці-
нено 1416 громад. До уваги  брали  
40 оціночних критеріїв. Рейтинг обра-
ховується кожні 6 місяців, станом на 
01 січня та 01 липня кожного року. 

В оцінюванні було охоплено тема-
тику: політична воля мешканців до 
покращення власного стану громади, 
енергобезпека, глобальний відео-
моніторинг, відкритість влади, адапта-
ція до змін клімату, промоція громади  
на національному та міжнародно-
му рівнях, стратегічне планування і 
його результати, можливість участі у 
кооперації влада-бізнес-громада, 
можливість громадського впливу на 
проєкти  сталого розвитку, успішна 
реалізація проєктів модернізації гро-
мади.

Тетяна Чайковська
9 лютого 2021 року набрала чинності 

постанова Кабінету Міністрів України  
від 03.02.202 № 79, якою значно підви-
щено розміри  надбавки  на догляд 
особам з інвалідністю з дитинства та 
за дітьми  з інвалідністю, а саме:

•  розмір надбавки  на догляд особі 
з інвалідністю з дитинства І групи, від-
несеній до підгрупи  А, становить: з 1 
січня 2021 року 150 відсотків прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили  
працездатність; з 01 січня 2022 року 
– 200 відсотків такого прожиткового 
мінімуму;

•  розмір надбавки  на догляд особі 
з інвалідністю з дитинства І групи, від-
несеній до підгрупи  Б, з 1 січня 2021 
року становить 100 відсотків прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили  
працездатність;

•  розмір надбавки  на догляд оди-
нокій особі з інвалідністю з дитинства 
І або ІІ групи, яка за висновком лікар-
сько-консультативної комісії закладу 
охорони  здоров’я потребує постійно-
го стороннього догляду, з 1 січня 2021 
року становить 75 відсотків прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили  

працездатність;
•  розмір надбавки  на догляд на ди-

тину з інвалідністю віком до 6 років, 
віднесену до підгрупи  А, становить: з 1 
січня 2021 року 150 відсотків прожит-
кового мінімуму для дітей віком до 6 
років; з 01 січня 2022 року – 200 від-
сотків такого прожиткового мінімуму;

•  розмір надбавки  на догляд на іншу 
дитину з інвалідністю віком до 6 років 
становить 50 відсотків прожиткового 
мінімуму для дітей віком до 6 років;

•  розмір надбавки  на догляд на ди-
тину з інвалідністю віком від 6 до 18 
років, віднесену до підгрупи  А, стано-
вить: з 1 січня 2021 року 150 відсотків 
прожиткового мінімуму для дітей віком 
від 6 до 18 років; з 01 січня 2022 року 
– 200 відсотків такого прожиткового 
мінімуму;

•  розмір надбавки  на догляд на іншу 
дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 
років становить 50 відсотків прожитко-
вого мінімуму для дітей віком від 6 до 
18 років.

Управління соціального 
захисту населення

Г оловне управління ДПС у 
Київській області нагадує, що 
суб’єкти  господарювання, які 

підпадають під дію Закону України  
«Про застосування реєстраторів  ро-
зрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування  та послуг» 
№265/95-ВР та Податкового кодексу 
України   та в яких виникає обов’язок  
застосовувати  реєстратор розрахун-
кових операцій та/або програмний 
реєстратор розрахункових операцій,  
можуть самостійно  вибрати   для здій-
снення розрахунків  за товари  /послу-
ги  використання РРО або ПРРО, за-
лежно від власних потреб.

Зауважимо, що дія Закону №265/95-
ВР поширюється на всіх СГ, госпо-
дарські одиниці та представників чи  
уповноважених осіб СГ, які здійснюють 
розрахункові операції у готівковій та/
або безготівковій формі.

Використання ПРРО є дешевшим та 
простішим, оскільки  він встановлюєть-
ся  на  будь-який гаджет, що економні-
ше, ніж придбання  традиційних касових 
апаратів та  їх обслуговування.

Програмний РРО  передбачає виклю-
чно онлайн реєстрацію та онлайн пе-
редачу (отримання) даних до фіскаль-
ного сервера контролюючого органу.

Реєстрація ПРРО  проводиться на 
підставі заяви  про реєстрацію про-
грамних реєстраторів розрахункових 
операцій за формою №1-ПРРО ( J/
F1316602).

Передача даних до ДПС забезпе-
чується  без залучення інформаційних 
еквайєрів.

Реєстрація ПРРО та  обмін докумен-
тами  між ПРРО та фіскальним серве-
ром відбувається виключно  на підставі 
електронних документів з дотриман-
ням вимог законів  у сфері електрон-
ного документообігу та використання 
електронних документів.

У програмному РРО за запитом ко-
ристувача можна автоматично створи-
ти  Z-звіт (періодичний  звіт) засобами  
фіскального сервера або засобами  
ПРРО. 

Суб’єкти  господарювання  мають 
використовувати   лише переведені у 
фіскальний режим роботи  ПРРО, за-
реєстровані  у Реєстрі програмних 
реєстраторів розрахункових операцій і  
виключені з нього, з дотриманням по-
рядку їх застосування.

ПРРО реєструється шляхом при-
своєння програмним забезпеченням 
фіскального сервера фіскального но-
мера ПРРО із внесенням даних до 
Реєстру програмних реєстраторів ро-
зрахункових операцій.

Про реєстрацію ПРРО суб’єкту го-
сподарювання направляється інфор-
мація у другій квитанції із зазначен-
ням присвоєного під час  реєстрації 
фіскального номера ПРРО.

Суб’єкт господарювання, який за-
реєстрував ПРРО, подає Повідом-
лення про надання інформації щодо 
кваліфікованого сертифіката відкри-
того ключа за формою J/F1391801 з 
інформацією про ідентифікатор ключа 
з сертифікату, який використовується 
для підпису, щодо того працівника, яко-
му надані повноваження проводити  
розрахункові операції.

Кожен касир засвідчує проведення 
розрахункових операцій та передачу 
даних до фіскального сервера влас-
ним електронним підписом.

ПРРО може застосовуватись лише в 
тій господарській одиниці, дані про яку 
внесені до Реєстру щодо такого ПРРО.

ДПС надає інформаційну підтрим-
ку СГ,  які використовують або мають 
намір використовувати  ПРРО у цен-
трах обслуговування платників подат-
ків та через Інформаційно-довідковий 
департамент ДПС.

ГУ ДПС у Київській області

СЕРЕД ТРЬОХСОТ КРАЩИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ 
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ПОСІЛА 58 МІСЦЕ

ПІДВИЩЕНО РОЗМІРИ НАДБАВКИ НА ДОГЛЯД ОСОБАМ З  
ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА ТА ЗА ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО РРО 
СТАЄ ПРОСТІШИМ!
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1. Головного спеціаліста відділу капітального будівництва виконавчого комітету 
Обухівської міської ради  Київської області (дві штатні одиниці).

Вимоги  до кандидата на посаду:
- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфіка-

ційним рівнем не нижче ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра;
- вільне володіння державною мовою;
- знання   законодавства України  (Конституція  України, закони  
України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місце-

вого самоврядування», «Про запобігання корупції», інші закони  України  з питань 
організації та діяльності органів місцевого самоврядування»;

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

2. Головного спеціаліста відділу оборонної роботи, взаємодії з правоохоронни-
ми  органами  та з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту виконав-
чого комітету Обухівської міської ради  Київської області (уповноважена особа 
відповідно до Закону України  «Про запобігання корупції»).

Вимоги  до кандидата на посаду:
- вища освіта  відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфіка-

ційним рівнем не нижче ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра (за спеціальні-
стю «правознавство»);

- вільне володіння державною мовою;
- знання законодавства України   (Конституція України, закони  України  
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого са-

моврядування», «Про запобігання корупції», інші закони  України  з питань органі-
зації та діяльності органів місцевого самоврядування»;

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

За довідками звертатися: 
м. Обухів, вул. Київська, 10; відділ організаційно-кадрової роботи 

виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області; 
телефон: 5-02-65.

Л.М. Акусок, начальник відділу організаційно-кадрової роботи
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УВАГА! ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС!

Д ержавний комiтет телебачення 
i радiомовлення України  про-
водить Всеукраїнський лiтера-

турний конкурс  iменi Олени  Телiги  та 
Олега Ольжича.

Конкурс  проводиться у п’яти  
номiнацiях i охоплює як лiтературнi, 
документально-публiцистичнi твори, 
так i науковi дослiдження нацiональ-
но-визвольної боротьби  українськоrо 
народу.

До участi у конкурсi запрошуються 
студенти, аспiранти, науковцi, краєзнав-
цi, працiвники  архiвiв та бiблiотек. 
Переможцi конкурсу отримають зван-
ня лавреата та будуть нагородженi 
спецiальними  дипломами. Iнформацiя 
про переможцiв буде поширена у ЗМI. 
Кращi конкурснi роботи  будуть надру-
кованi у збiрнику конкурсу, частина 
накладу якого буде розповсюджена 
по бiблiотеках України. Автори  от-
римають 5 подарункових примiрникiв 
книги.

Контактна особа: Надiя Бугай, тел.: 
(096) 377-94-45. 

E-mail: nadiyabugai@gmail.com.
Положення

про Всеукраїнський лiтературний 
конкурс iменi Олени Телiги та Олега 
Ольжича «Тiльки тим дана перемога, 

хто у болi смiятися змiг!» 
(Олена Телiга)

1.Загальнi положення
1.1. Всеукраїнський  лiтературний  

конкурс   iменi  Олени   Телiги   та  Оле-
га Ольжича «Тільки    тим  дана  пе-
ремога,  хто  у  болi  смiятися  змiг!»  
(Олена Телiга) (далi –  Конкурс) за-
сновано Жiночим  товариством  iменi  
Ольги  Басараб та Олени  Телiги, Ор-
ганiзацiєю українських нацiоналiстiв. 
Конкурс  проводиться щороку з ме-
тою утвердження iсторичної пам’ятi 
українського народу, його національ-
ної свідомості, формування та поши-
рення духовних цiнностей та пріори-
тетів – патріотизму, відданості справі 
державотворення, визвольних змагань, 
вшанування учасникiв українських на-
ціонально-визвольних змагань.

1.2. Конкурс  проводиться у таких 
номiнацiях:

І. Художнi твори  (прозовi та пое-
тичнi твори  про подiї та учасникiв 
нацiонально-визвольного руху; про 
волонтерiв, добровольцiв, вiйськово-
службовцiв, капеланiв, медпрацiвникiв, 
журналiстiв, якi брали  або беруть 
участь у росiйсько-українськiй вiйнi).

П. Переклад поезiй Олени  Телiги  і 
Олега Ольжича iноземними  мовами.

ІІІ.Документально-публiцистичнi 
твори  (нариси  та eceї про учасникiв 
нацiонально-визвольних змагань, зо-
крема, членiв УВО, ОУН, УПА; нариси  
про учасникiв росiйсько-української 
вiйни, iнтерв’ю з ними, репортажi з мiс-
ць воєнних дiй).

IV. Науковi працi (дослiдження на 
основi архiвних джерел, зокрема від-
криття невiдомих iсторичних фактiв 
про дiяльнiсть УВО, ОУН, УПА).

V. Буктрейлери  – короткi аматорськi 
вiдеоролики, знятi за мотивами  книг 
про визначних діячів національно-виз-
вольного руху, зокрема, ОУН i УПА.

1.3. На Конкурс  подаються ори-
гiнальнi твори, написані українською 

мовою, якi ранiше не оприлюднюва-
лися, зi свiтлинами, фотодокументами  
та iншими  iлюстрацiями  (при  наяв-
ностi). Обсяг роботи: до 100 сторiнок 
у форматi Word (мiжрядковий iнтервал 
1,5, шрифт Times New Roman, кегль 
14).

1.4. До участi у Конкурсi запрошу-
ються: студенти, аспіранти, науковцi, 
краєзнавцi, працiвники  архiвiв i бiблiо-
тек.

1.5. Прийом конкурсних робiт три-
ває з 1 квiтня до 1 вересня.

Конкурснi роботи  надсилаються за 
адресою: nadiyabugai@gmail.com з 
позначкою «Конкурс, оргкомiтет».

1.6. До конкурсної роботи  до-
дається окремий файл з iнформацiєю 
про автора за такою формою:

•номiнацiя i назва конкурсної робо-
ти;

•ПІБ та фото автора конкурсної ро-
боти;

•навчальний заклад або мiсце ро-
боти  автора;

•електронна пошта i номер мобiль-
ного телефону автора;

•поштова адреса автора для наси-
лання збiрника Конкурсу.

2. Порядок визначення переможця 
Конкурсу

2.1. Починаючи  з 1 вересня по 13  
грудня, журi Конкурсу розглядає кон-
курснi роботи  та шляхом прямого вiд-
критого голосування визначає кращi з 
них. Кожна  з номiнацiй має 1-е, 2-е 
, 3-є місця.  Результати  голосуван-
ня   за   номінаціями     оголошуються 
відразу після підбиття підсумків.

2.2. Журі Конкурсу також   може 
встановити  до трьох заохочувальних 
відзнак для конкурсантів, які не ста-
ли  переможцями, але їхні конкурснi 
роботи  привернули  увагу i здобули  
схвальну оцiнку.

2.3. Критерiї, за якими  оцiнювати-
муться твори:

- оригінальність художнього задуму;
- яскравiсть i самобутнiсть твору, rли-

бина осмислення теми  патріотизму;
- новизна та достовірність архiвних 

знахiдок, рiвень їхнього аналізу, комен-
тарів до них.

Буктрейлери  оцiнюються за такими  
критерiями:

- змiстовнiсть презентацiї книги;
- майстернiсть анiмацiї;
- рiвень володiння iнформацiйно-ко-

мукацiйними  технологiями.
3. Нагороди  Конкурсу
3.1. Переможцi Конкурсу отримують 

звання лавреата та нагороджуються 
спецiальним дипломом вiдповiдно до 
номiнації.

3.2. Iнформацiя про результати  
Конкурсу розмiщується у ЗМI, на сай-
тi Культурна референтура ОУН http://
kroun.info/, на сторiнках соцiальної 
мережi Facebook: Жiноче товариство 
iменi Ольги  Басараб та Олени  Телiги, 
Органiзацiя українських нацiоналiстiв.

3.3. Кращi конкурснi роботи  увiй-
дуть до збiрника Конкурсу, який буде 
видано i подаровано авторам-призе-
рам (до 5-ти  примiрникiв). Частину 
накладу книги  буде розповсюджено 
по бiблiотеках України.

І нспекторський склад Обухівсько-
го РС проводить позапланові пе-
ревірки  закладів з перебуванням 

громадян похилого віку, сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклуван-
ня, а також готелей, у зв’язку з трагіч-
ними  подіями, що трапились у Харкові 
в січні 2021 року та відповідно до До-
ручення Прем’єр-міністра України  від 
27.01.2021 № 2768/1/1-21. Дані захо-
ди  заплановано провести  до квітня.

Своєю чергою наголошуємо, що у всіх 
закладах подібного типу мають дотри-
муватись правил пожежної безпеки  для 
запобігання виникненню пожеж, на що 
звертають увагу інспектори  при  пе-
ревірках, а саме:

• влаштування евакуаційних шляхів, 
що задовольняють вимоги  безпечної 
евакуації людей під час  пожежі;

• влаштування систем виявлення 
пожежі (установок і систем пожежної 
сигналізації), оповіщення та управління 
евакуацією людей під час  пожежі;

• наявність у необхідній кількості си-
стем колективного захисту (у тому числі 
протидимного) і засобів індивідуально-
го захисту людей від впливу небезпеч-
них факторів пожежі;

• застосування основних будівель-
них конструкцій з межами  вогнестій-
кості та класами  пожежної небезпеки, 
що відповідають необхідним ступеням 
вогнестійкості та класу конструктивної 
пожежної небезпеки  будівель і спо-
руд, а також з обмеженням пожежної 
небезпеки  поверхневих шарів (оздо-

блень, облицювань і засобів вогнезахи-
сту) будівельних конструкцій на шляхах 
евакуації;

•  достатня кількість первинних за-
собів пожежогасіння;

• облаштування автоматичних і авто-
номних установок пожежогасіння;

• організація діяльності підрозділів 
добровільної пожежної охорони.

Обухівський РС ГУ ДСНС України у 
Київській області

ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ, 
ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
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П оліцейські Обухівщини  вилу-
чили  наркотичні засоби  у міс-
цевого жителя.

До поліції надійшло повідомлення про 
те, що на одній із вулиць міста Обухів 
відбувається бійка. 

На місце події прибув наряд реагу-
вання патрульної поліції. Правоохорон-

ці встановили  причини  й обставини  
події та провели  поверхневу перевірку 
в учасників конфлікту. 

Так, в 40-річного місцевого мешканця 
поліцейські виявили  наркотичні засо-
би. 

Правоохоронці вилучили  40 пігулок 
«Метадону», 2 блістери  «Димедролу» 
та 8 таблеток сильнодіючого лікарсько-
го засобу «Сонат». Чоловік пояснив, що 
зберігав таблетки  для власного вжи-
вання.

За даним фактом відкрито криміналь-
не провадження за ч.1 ст.309 (Не-
законне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення чи  
пересилання наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин або їх аналогів без 
мети  збуту) Кримінального кодексу 
України. 

Санкція статті передбачає штраф від 
однієї тисячі до трьох тисяч неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян 
або виправні роботи  на строк до двох 
років, або арешт на строк до шести  мі-
сяців, або обмеження волі на строк до 
п’яти  років.

Обухiвський вiддiл полiцiї ГУНП  
в Київськiй області

ЗА НАРКОТИЧНІ ПРЕПАРАТИ  
МОЖНА ПОТРАПИТИ ЗА ҐРАТИ
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П редставники  редакції газе-
ти  «Обухівські вісті» визна-
чили  переможців конкурсу 

«Світ казкових мрій створюється 
дітьми».

1 МІСЦЕ: Сабіна Денисівна 
Тепцова, 7 років.

2 МІСЦЕ: Глевацька Єлизавета 
Олексіївна,  8 років. 

3 МІСЦЕ: Власюк Катерина  
Миколаївна, 9 років.

Переможців чекають несподівані 
та цікаві призи. Фотографія пере-
можців конкурсу буде розміщена на 
білборді в м. Обухів (за умови  пись-
мового дозволу на розміщення).

Дякуємо учасникам конкурсу.
Редакція газети «Обухівські вісті» 

 Громадсько-політична газета «Обухівські 
вісті»,  № 5 (920)  від 10 березня 2021 р. Сві-
доцтво про державну реєстрацію KІ № 1745 
від 24.01.2019 року. Засновник/видавець:  
ПП «Редакція газети  «Обухівські вісті».

Наклад 20000 примірників. Адреса редакції: 
08601, Київська обл., м. Васильків, вул. Гагарі-
на, 12, кв. 1. Віддруковано: ТОВ «Прес  Корпо-
рейшн Лімітед», м. Вінниця, вул. Чехова,12 а. 
Газета розповсюджується безкоштовно. Viber! 
(095) 554 09 59. e-mail obuhivgazeta@gmail.com

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.

4

Н арешті карантинні норми  по-
слаблено і спортсмени  нашої 
громади  можуть повернутися 

до активного ритму життя. Для тих, хто 
обрав для себе спорт, важливою скла-
довою є не тільки  щоденні тренування, 
а й змагання, на яких можна на практиці 
відточити  свої навички, засвоїти  по-
милки, поспілкуватися у колі однодум-
ців. Кожен такий захід, де обов’язково 

є переможці та нагороди, – своєрідне 
свято спорту. 

Минулі спортивні вихідні в Обухові 
розпочались із відкритої першості 
міста з кікбоксингу (ІСКА), де на татамі 
власні сили  випробовували  юні спор-
тсмени  із нашого міста, Кагарлика та 
сусідньої Українки. Звісно ж, організа-
тори  змагань – міська рада та Центр 
«Спорт для всіх» дбають не тільки  про 
фізичний розвиток наших дітей, а й про 
здоров’я, тому змагання проводились із 
дотриманням усіх карантинних норм у 
кілька етапів. «Нарешті ми  запустили  
змагання з контактних видів спорту, – 
говорить директор Центру «Спорт для 
всіх» Обухівської міської ради  Дмитро 
Шевченко. – Крім кікбоксингу маємо 

ще і змагання з настільного тенісу, во-
лейболу. Нещодавно теж проводили  
традиційні змагання з тенісу для людей, 
які мають інвалідність. Обухів активно 
співпрацює з інваспортом». 

Традиційним стало для нашої ак-
тивної частини  громади  вшанування 
пам’яті Героя України  Володимира Ча-
плінського не тільки  біля меморіалу, а 
й у спортивний спосіб. Так, у цей день 

відбулось одразу два заходи, присвя-
чені пам’яті Героя, – змагання з настіль-
ного тенісу та волейболу. Як і годиться, 
наприкінці кращі спортсмени  отрима-
ли  пам’ятні медалі та грамоти.

Минула спортивна субота задала рит-
му на подальшу, плідну роботу нашим 
спортсменам, тож наступні вихідні обі-
цяють відзначитись не менш запекли-
ми  поєдинками. Нагадаю, 6-го березня 
пройдуть обласні змагання з тхеквондо, 
а 7-го березня вболівальники  матимуть 
можливість поспостерігати  за справж-
ньою жіночою боротьбою на турнірі з 
волейболу. Вболіваймо за спортивне 
та здорове майбутнє! 

Аліна Савченко

У зв’язку з завершенням місько-
го етапу з проведення дитячого 
конкурсу малюнків та творчих 

робіт в Обухівському РС ГУ ДСНС Украї-
ни  у Київській області, що за адресою 
м. Обухів, вул. Чумацкий шлях,  22, 9 бе-
резня було оновлено постійну вистав-
ку творчих робіт юних жителів міста та 
району у вестибюлі 16 Державної по-
жежно-рятувальної частини  (м. Обухів).

Роботи  учасників Обухівської ОТГ,  які 
пройшли  до наступного етапу,  було на-

правлено у Головне управління ДСНС 
України  у Київській області для підбиття 
підсумків. На офіційній сторінці Фейс-
бук Обухівського РС висвітлюються ро-
боти  переможців протягом березня, а в 
квітні заплановано публікації робіт усіх 
учасників на офіційній сторінці район-
ного сектору (https://www.facebook.
com/groups/ObukhivRS.DSNS). 

Обухівський РС ГУ ДСНС

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ – НАЙКРАЩИЙ ВІДПОЧИНОК

ОНОВЛЕННЯ КУТОЧКА ТВОРЧИХ  
УЧНІВСЬКИХ РОБІТ У 16 ДПРЧ (М. ОБУХІВ)
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ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!
СВІТ КАЗКОВИХ МРІЙ СТВОРЮЄТЬСЯ ДІТЬМИ
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НАС ЄДНАЄ ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО

Й
ого називають генієм літератури, 
нашим пророком і сином Украї-
ни, Великим Кобзарем і патріо-

том. Його таланти  – безмежні, а життя 
– коротке, хіба що за кількістю прожитих 
років. Він зміг любити  свою країну, як 
ніхто інший, і написати  так, аби  через 
майже два сторіччя збірку віршів кла-
ли  поруч із Біблією. Тарас  Григорович 
Шевченко – кріпак, основна освіта яко-
го – лише два роки  у церковній школі 
у місцевого дяка. Так, це він, геній без 
освіти, став основоположником україн-
ської літератури  і написав Кобзаря, 
який було перевидано понад 8 мільй-
онів разів і перекладено більше ніж ста 
мовами  світу! 

Щороку у всьому світі відзначають 
Шевченківські дні, які припадають на 
роковини  народження й смерті Тараса 
Шевченка. До вшанування пам’яті пое-
та в нашій громаді завжди  ставилися 
з особливою увагою. Традиційно, цими  
днями  у школах проводяться різного 
роду заходи  – оформлюються тема-
тичні куточки, проходять  літературні чи-
тання, конкурси  малюнків, брейн-ринги, 
а уроки  літератури  розпочинаються з 
інформаційної хвилини  та декламуван-
ня поезій великого Кобзаря. Вшано-
вуючи  невмируще слово генія-Кобза-
ря, учні 5-11-х класів залюбки  беруть 
участь і у Всеукраїнських конкурсах, 
що присвячені Шевченківським дням.  

Ім’я Тараса Шевченка стало симво-
лом незламності українського наро-
ду, його натхненним голосом і вічним 
закликом: любити  Україну. Він не за-
лишив нашому поколінню записок із 

педагогіки, але його слово завжди  до-
носить до молоді виховний потенціал, 
спрямований на плекання національ-
ної свідомості, гордості за свою велику 
Батьківщину. Дякуємо, пророче! 

Аліна Савченко


