
УУ повсякденному житті комунальні 
блага стали настільки звичними, 
що ми мало замислюємось над 

тим, скільки зусиль необхідно докладати 
щодня задля їх забезпечення. Повсякден-
на праця комунальників починається ще 
тоді, коли більшість жителів не прокину-
лась, адже необхідно вчасно розчистити 
доріжки, підмести тротуари, вивезти сміт-
тя… Затишне, комфортне, чисте місто, 
світло, вода та тепло в наших оселях – це 
заслуга комунальників. 

Завдяки злагодженій роботі працівників 
підприємства «Міське господарство» 
ось уже 6 років щоденно забезпечують-
ся життєво важливі потреби громади. Це 
– прибирання стихійних сміттєзвалищ, 
чищення вулиць від снігу у зимову пору, 
забезпечення піском дитячих майдан-
чиків, обслуговування пляжу, благоустрій 
кладовищ тощо.  Хоча середня заробітна 
плата працівників підприємства невисо-
ка, втім, кожен із них свою роботу виконує 
на совість. «У нас на підприємстві працює 
більше 20-ти осіб. Середня заробітна пла-
та – 8 тисяч гривень, – говорить директор 
КП «Міське господарство» В’ячеслав Лі-
нивий. – Ті види діяльності, котрі ми ви-
конуємо згідно затверджених рішень ви-
конавчого комітету, потребують не тільки 
постійної оперативності, а й, у більшості 
випадків, фізичної сили. А ще важливим 
є й такий фактор, як техніка – зараз вона 
потребує ремонту, адже настала весня-
на пора і необхідно починати активно на-
водити лад на закріплених територіях.  
Так чи інакше, ми справляємось із 
завданнями, які беремо на себе, адже 

ми й самі живемо тут і розуміємо, що від 
нашої праці залежить добробут у гро-

маді». Попереду в працівників підприєм-
ства – новий етап і ще більший обсяг  

роботи, адже з приєднанням насе-
лених пунктів послуги з упорядку-

вання територій необхідно надавати 
 і в селах нашої Обухівської ТГ. 

Серед тих, хто щодня відповідально 
працює на своєму робочому місці, аби 
у наших помешканнях, школах і садоч-
ках було тепло, – і трудівники підприєм-
ства «Обухіврайтепломережа». Протягом 
22-х років підприємство тримало курс на 
енергозбереження і за ці роки трудовими 
силами колективу проведено модерні-
зацію старих котелень, побудовано нові 
міні-котельні, що дало можливість приве-
сти використання паливно-енергетичних 
ресурсів на виробництво теплової енергії 
до рівня найнижчих в Україні. На сьогодні 
працівники підприємства обслуговують 37 
котелень, з яких 35 працюють в автоматич-
ному режимі.  «Ми – багатопрофільне під-
приємство,  яке займається не тільки те-
плопостачанням і експлуатацією котелень 
та теплових мереж, а й здійснює будівни-
цтво та монтаж систем теплопостачан-
ня, водопостачання, каналізації, монтаж 
внутрішніх інженерних мереж, систем, 
приладів і засобів вимірювання, монтаж 
технологічного устаткування, а також пу-
сконалагоджувальні роботи. Наш колек-
тив працює злагоджено багато років, тому 
можна говорити, що підприємство заслу-
жено має авторитет і високу оцінку грома-
ди в своїй галузі», – зазначає директор КП 
«Обухіврайтепломережа» Віктор Устіч. 

Добре, коли у великій громаді є справж-
ні господарі, котрі щоденною працею ро-
блять наш спільний дім комфортним для 
проживання. Бажаємо комунальним під-
приємствам подальшого розвитку і здій-
снення усіх задуманих планів. Дякуємо за 
ваш труд!

Аліна Савченко
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ЦЦілісність, єдність, повага прав і 
свобод людини, дотримання за-
конів та правопорядку – запорука 

процвітання нашої країни. На захисті цих 
цінностей стоїть, без перебільшення, еліта 
українського суспільства – Національна 
гвардія України. Згідно з Указом Прези-
дента, із 2015-го року,  День Національ-
ної гвардії України відзначається щорічно, 
26-го березня, у колишній День внутрішніх 
військ України. 

Сучасна Національна гвардія – підрозділ, 
що входить до системи внутрішніх справ 
України і має правоохоронні функції. Це не 
тільки внутрішні війська, це і наші патріоти, 
добровольці – усі, хто став на захист че-
сті, суверенітету і цілісності нашої держа-
ви в один із переломних моментів історії. 
Нагадаємо, з квітня, 2014-го року особо-

вий склад Нацгвардії виконував важливу 
місію з порятунку нашої країни від ворога 
і брав участь в антитерористичній опера-
ції на Сході держави. Від початку бойових 
дій від ворожої кулі загинуло понад 200 
нацгвардійців, ще близько 800 було пора-
нено. Як і з самого початку, сьогодні вони 
продовжують стояти на захисті інтересів 
країни як у самому епіцентрі воєнних дій, 
так і у мирному житті. Щиро дякуємо усім 
причетним до свята, синонімами якого 
є слова: «мужність» і «патріотизм». Ви – 
гордість нашого народу, ви – надія на наше 
мирне і спокійне життя. Нехай молитви ма-
терів і людська вдячність додає наснаги у 
нелегкій і відповідальній справі – бути вір-
ними синами українського народу! 

Зі святом! 
Аліна Савченко

ВИБІР НАШОГО НАРОД У – ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ І ПРАВОПОРЯДКУ

Вітаємо!Вітаємо!
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ТА ВЕТЕРАНИ  

ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
І ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ!

Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом! 
Своєю повсякденною працею ви робите особливий внесок у життєдіяльність на-

шого міста та усієї Обухівської громади. Саме від вашої роботи залежить комфор-
тне проживання мешканців, функціонування установ та підприємств міста, зокрема 
закладів освіти та медицини. Чисті вулиці, двори та під’їзди, стабільна робота місь-
ких мереж, підтримання благоустрою, озеленення вулиць, скверів, розвиток жит-
лового фонду — це ті першочергові завдання,  які ви цілодобово виконуєте щодня. 
Сьогодні важко уявити життя громади без роботи комунальних служб. 

Дякую вам за самовіддану, відповідальну та нелегку працю на благо людей у не-
простих умовах сьогодення. Нехай вона приносить вам радість та достаток, а меш-
канцям – затишок в їхніх оселях.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, миру, особистого щастя, достат-
ку, бадьорості і душевного комфорту. Нехай завжди з вами будуть повага колег, 
людська шана та любов рідних і близьких!

З повагою Обухівський міський голова  З повагою Обухівський міський голова  
Олександр ЛевченкоОлександр Левченко
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П латник податків, який має подати 
річну декларацію про майновий 
стан і доходи, але на той час про-

живає не за місцем прописки, а в іншому 
місці, подає декларацію до контролюючо-
го органу за податковою адресою, тобто 
за місцем реєстрації згідно з паспортними 
даними.

Фізичні особи, які зняті з реєстрації за 
однією адресою, але ще не зареєстровані 
за іншою, подають декларацію до податко-
вого органу за попередньою адресою.

Бланки податкових декларацій без-
оплатно надаються контролюючи-
ми органами платникам податку на 
їх запит та є загальнодоступними  
для населення.

Платник податку має право звернутися 
до відповідного контролюючого органу з 
проханням надати консультативну допом-
огу з питань щодо заповнення його річної 
податкової декларації, а контролюючий 
орган зобов’язаний надати безоплатну 
інформаційну допомогу за таким звернен-
ням.

Податковий орган за зверненням плат-
ника податку, до якого було подано подат-
кову декларацію, видає довідку про подану 
декларацію про майновий стан і доходи 
(податкову декларацію) за формою, вста-
новленою центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну фінансову політику.

ГУ ДПС у Київській області

Н агадаємо, 29 липня 2020 року Ка-
бінетом Міністрів України прий-
нято постанову № 663, якою 

внесено зміни до Порядку призначення 
і виплати державної соціальної допомо-
ги особам, які не мають права на пенсію, 
та особам з інвалідністю і державної со-
ціальної допомоги на догляд. Державна 
соціальна допомога на догляд надається 
одиноким особам, які досягли 80-річного 
віку та за висновком лікарсько-консульта-
тивної комісії потребують постійного сто-
роннього догляду і одержують пенсію. На-
голошуємо, що основним документом для 
призначення допомоги на догляд визна-
чено висновок лікарсько-консультатив-
ної комісії, де обов’язково повинно бути 
зазначено, що заявник потребує постійно-
го стороннього догляду.

Постановою також визначено підстави, 
які не дають права на призначення допом-
оги на догляд,  це отримання:

1. надбавки до пенсії на догляд;
2. компенсації фізичним особам за на-

дання соціальних послуг;
3. допомоги особі, яка проживає з осо-

бою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу на догляд за нею;

4. компенсації непрацюючій працез-
датній особі, яка доглядає за особою з ін-
валідністю, а також за особою, яка досягла 

80-річного віку.
Важливо, що отримання соціальної по-

слуги «догляд вдома» в територіальних 
центрах соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) не впливає на 
призначення зазначеного виду допомоги.

Допомога на догляд призначається 
у розмірі 40 відсотків від прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратити працез-
датність (з 01.01.2020 року – 655,20 грн, з 
01.07.2020 року – 684,80 грн, 01.12.2020 – 
707,60 грн).

Для призначення допомоги на догляд 
необхідно надати до органів соціального 
захисту населення такі документи:

-  заява за формою, встановленою Мін-
соцполітики; 

-  декларація про доходи та майновий 
стан осіб для призначення соціальної до-
помоги;

- висновок лікарсько-консультативної 
комісії про те, що заявник потребує постій-
ного стороннього догляду.

За більш детальною та додатковою ін-
формацією звертатися за  адресою: м. 
Обухів, вул. Каштанова, 13, тел.: 6-42-20; 
або до старост Ваших громад.

Ніна Циганок, 
начальник управління соціального 

захисту населення

ЗМІНИЛИ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ: ЗА ЯКОЮ АДРЕСОЮ 
ПОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ?

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 
НА ДОГЛЯД ТИМ, КОМУ ЗА 80 РОКІВ

Обухівська міська рада Київської об-
ласті повідомляє про проведення кон-
курсу на залучення суб’єкта оціночної 
діяльності для визначення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок: 
площею 0,0482га. кадастровий номер 
3223110104:02:001:0176, для будівни-
цтва та обслуговування будівель тор-
гівлі, в с. Таценки Обухівської міської 
ради; площею 0,0032га. кадастровий 
номер 3223110100:01:098:0240, для бу-
дівництва та обслуговування будівель 
торгівлі, по вул. Київській, в м. Обухів;  
площею 0,0025га. кадастровий номер 
3223110100:01:099:0189, для будівни-
цтва та обслуговування будівель рин-
кової інфраструктури, по вул. Миру, в 
м. Обухів; з метою встановлення стар-
тової ціни на земельних торгах, та пло-
щею 0,1680 га. кадастровий номер 
3223185601:01:005:0057, для будівни-
цтва та обслуговування будівель тор-
гівлі, в с. Красна Слобідка Обухівської 

міської ради, з метою купівлі земельної 
ділянки під власним об’єктом нерухо-
мості. 

Критерієм відбору виконавців є ціна 
робіт за виготовлення звіту з експерт-
ної грошової оцінки земельної ділянки, 
строк виконання робіт, та підтверджений 
досвід роботи.

Строк подання конкурсної доку-
ментації: до 15.04.2021 року. 

Конкурс відбудеться 16.04.2021 
року о 10.00 в приміщенні міської 
ради

Поштова адреса, за якою подають-
ся документи: 08700 вул. Київська, 
буд10. м. Обухів Київської області. 
Звертатися за тел.( 04572)50509.   
Контактна особа – Стрілець Анатолій 
Васильович.  

КОНКУРС НА ЗАЛУЧЕННЯ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ  
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29 грудня 2020 року набрала чинності 
постанова Кабінету Міністрів України від 
23.12.2020 № 1324, якою внесено зміни до 
порядків призначення житлових субсидій 
та державної допомоги сім’ям з дітьми, а 
саме:

•особам працездатного віку, які в періоді 
врахування доходів отримували допомогу 
по частковому безробіттю на період каран-
тину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до 

статті 47 Закону України «Про зайнятість 
населення» надано право звертатися за 
оформленнями наступних соціальних ви-
плат: житлової субсидії, допомоги на дітей 
одиноким матерям та державної соціаль-
ної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

•при обчисленні середньомісячного су-
купного доходу сім’ї (домогосподарства) 
для усіх видів державної соціальної допо-
моги не враховується призначений розмір 
житлової субсидії.

Управління соціального захисту на-
селення ВК Обухівської міської ради

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКІВ ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВОЇ  
СУБСИДІЇ ТА ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ

Щ овесни власники земельних 
ділянок беруться наводити лад 
на своїх територіях. Традицій-

ним пунктом у такому прибиранні є спа-
лювання сухої трави: палії вважають, що 
таким чином вони покращують врожай-
ність. Проте, як стверджують фахівці, такі 
судження – не що інше, як міф. Підпалю-
вання сухостою завдає величезної шкоди 
довкіллю, створюючи загрозу для життя 
рослинного і тваринного світу, а нерідко і 
людей, та може призвести до некерованих 
надзвичайних ситуацій. Інформаційні ли-
стівки, роз’яснювальні рейди, публікації в 
ЗМІ, як показує практика, – малоефектив-
ні. Тому Верховна Рада України ще мину-
лого року прийняла Закон, який посилює 
відповідальність за спалювання сухої тра-
ви. Відтак, за спалювання лугів, пасовищ, 
газонів можна отримати штраф у розмірі 
від 3-х тисяч гривень. 

Уже з початку поточного року ряту-
вальники Обухівщини 17 разів залучали-
ся до гасіння пожеж на відкритій місце-
вості. «Початок теплої, весняної погоди 
завжди додає роботи пожежникам, адже  

збільшується кількість пожеж у лісах, 
паркових зонах, а також на присадибних 
ділянках. Такого роду пожежі мають вла-
стивість перекидатися і поширюватися на 
інші ділянки, особливо у вітряну погоду. 
Неодноразово були випадки, коли загора-
лися сусідні сараї чи автомобілі. Тому ми 
вкотре звертаємось до свідомості грома-
дян і закликаємо не спалювати сухостій, а 
також відповідально ставитись до розкла-
дання багаття на природі», – зазначає від-
повідальна за Центр громадських зв’язків 
Обухівського РС ГУ ДСНС Марія Постніко-
ва. 

Дуже часто невеличке багаття виходить 
з-під контролю людини і зупинити вогонь 
самотужки вже неможливо. До того ж, ма-
сові підпали забруднюють повітря, вивіль-
няючи шкідливі хімічні сполуки. Оскільки 
з минулого року Закон про підвищення 
штрафів за спалювання рослинних залиш-
ків набув чинності – радимо вкотре усім 
громадянам задуматися перед тим, як 
піднести сірник до сухостою. Будьмо сві-
домими! 

Обухівський РС ГУ ДСНС

ПОЖЕЖНИКИ ЗАСТЕРІГАЮТЬ ПРО НЕБЕЗПЕКУ  
ПРИ СПАЛЮВАННІ СУХОЇ ТРАВИ
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Я к і вся велика українська земля, 
Обухів славиться працьовитими, 
відданими своїй справі людьми. 

Виконувати свою справу по-совісті, бути 
справжнім її патріотом – покликання заслу-
женого будівельника України, громадсько-
го діяча Миколи Григоровича Мироненка. 
До Обухова пан Микола переїхав ще на по-

чатку 1980-х років із села Наливайківка, що 
у Макарівському районі. Хіміко-технологіч-
на освіта, відповідальність і лідерські здіб-
ності дозволили молодому спеціалістові 
у 1982-му році приступити до виконання 
обов’язків директора Трипільського заво-
ду силікатних стінових матеріалів. 

Після приватизації підприємства у 1994-
му році було створено акціонерне това-
риство «Завод «Цегла Трипілля», головою 
правління якого став Микола Мироненко. 
Трудове життя пана Миколи тісно пов’я-
зане з цим заводом, адже звідси він почи-
нав реалізовувати себе і саме тут, завдяки 

його відповідальності, підприємству вда-
лося досягти високих результатів. А це, на-
самперед, говорячи мовою виробництва, 
– понад 130 млн шт. силікатної цегли за рік! 
А з 2004 по 2009 рр. завод входив у ТОП 
«100 найкращих компаній України».

У своєму житті пан Микола завжди за-
ймав активну життєву позицію, тож двічі 
обирався депутатом до Обухівської район-
ної ради. Він стояв у витоків і є засновни-
ком Обухівської організації роботодавців,  
збудував церкву на хуторі Шевченковім. 
За своє трудове життя Микола Григорович 
Мироненко був удостоєний Почесної гра-
моти Президії Верховної Ради України, По-
чесної грамоти Кабінету Міністрів України, 
одержав звання «Заслуженого будівельни-
ка України». Не забуває про працьовитих 
земляків і місто – у 2011-му році Микола 
Мироненко став Почесним громадянином 
міста Обухів.  

Пан Микола нині на пенсії – 19 березня 
він відсвяткував свій 80-літній ювілей. 

З нагоди Вашого свята, шановний Мико-
ло Григоровичу, прийміть найщиріші вітан-
ня від Обухівського міського голови Олек-
сандра Левченка, виконавчого комітету 
Обухівської міської ради, Обухівської ор-
ганізації роботодавців і колективу редакції 
газети «Обухівські вісті». Нехай у вашому 
житті будуть приводи лише для щастя і ра-
дості, а кожен новий ранок сповнений лю-
бов’ю рідних, прекрасним самопочуттям і 
бадьорістю духу! Вдячні за Ваш невтомний 
труд і щире серце!        

 Аліна Савченко

 ДО 80-РІЧЧЯ ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНИНА  
М. ОБУХІВ МИКОЛИ МИРОНЕНКА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

1. Провідного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення вико-
навчого комітету Обухівської міської ради Київської області.

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 місцевого 

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

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

За довідками звертатися: м. Обухів, вул. Київська, 10; відділ організаційно-кадро-
вої роботи виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області; теле-
фон: 5-02-65.

Л.М. Акусок, начальник відділу організаційно-кадрової роботи                                                     
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П оезія окриляє нас, навчає люби-
ти прекрасне на землі. А як же 
розпочинається прилучення ди-

тини до краси ліричного слова? На перший 
погляд, з простих речей: я раджу своїм уч-
ням узяти аркуш паперу й записати пере-
житі емоції та враження, вчасно зупинити-
ся, щоб помилуватися розквітлою навесні 
гілкою вишні, прислухатися до свого сер-
ця, полюбити цей світ і життя.

Звичайно, ще потрібно докласти чимало 
зусиль, аби заховане у слові постало в усій 
красі та неповторності. Тож, проводячи 
уроки, я намагаюся запалити дітей вогни-
ком своєї любові до поезії, допомагаю їм 
пізнати таїну рідного слова. Ось вивчили 
на уроці української мови числівники – і 
«тисячі волошок зацвіли у полі».  Прове-
ли урок літератури на природі – народив-
ся вірш про кульбабки-сонечка. Сходили 
восени на прогулянку до лісу – і навчили-
ся розуміти мову природи та дізналися, 
про що мріє кленовий листочок. А коли за 
вікнами класу господарює зима, то дуже 
легко виконати завдання: підібрати епіте-

ти до слова «сніг». Якось прочитала дітям 
приклади віршів, які складаються з одних 
прикметників або іменників. Наступно-
го дня вони принесли вже власні подібні 
твори. Ми із задоволенням проводимо на 
уроках поетичні хвилинки, граємо у «риму-
вання».

Так народжуються нові дитячі вірші про 
родину, друзів, школу, Батьківщину, рідне 
місто. А ще – про весну, пісню солов’їну і 
про те, що болить сьогодні кожному: про 
Майдан і матір, яка чекає сина з війни. 

Звичайно, для дітей дуже важлива вчи-
тельська порада й підтримка, нові перемо-
ги у літературних творчих конкурсах. Усе 
це надихає й дає поштовх у розвитку їхніх 
талантів, щоб рими яскраво зливалися в 
живодайні струмочки. І зашумлять нові по-
токи поетичного слова, наповнюючи душі 
світлом, любов’ю,  добром.

Оксана Нечипоренко, учителька 
української мови і літератури Ака-

демічного ліцею №4 Обухівської місь-
кої ради Київської області

ЯК НАРОДЖУЮТЬСЯ ВІРШІ?

(921) 

Н адворі перший місяць весни – 
березень, а, отже, час прильоту 
пташок із теплих країв. Щодня 

все більш помітно починає наповнюватися 
пташиним співом наш ліцейний двір на мі-
крорайоні Яблуневий м. Обухова. 

З метою організації допомоги птахам в 
обладнанні місць гніздування учні 8 класу 
Академічного ліцею №4 Обухівської міської 
ради  долучилися до Всеукраїнської при-
родоохоронної акції «День зустрічі птахів» 
і виготовили шпаківні у майстерні. Дякує-
мо за підтримку і професіоналізм вчителю 
трудового навчання Тонкошкуру Миколі 
Павловичу, який з радістю прийшов на 
допомогу. Вихованці гуртка «Моніторинг» 

розвісили штучні домівки для пернатих, 
опрацювали інформацію про орнітофауну 
нашої місцевості та провели агітаційну ро-
боту серед молодших школярів. 

Вже кілька років поспіль вихованці гурт-
ка збирають запаси для зимуючих пташок 
нашого регіону, виготовляють і розміщу-
ють годівнички на території парків та око-
лицях міста, періодично наповнюють на-
сінням пташині їдальні, а цього року для 
учнів молодших класів був проведений 

майстер-клас із виготовлення «Печива для 
птахів». У результаті ми виготовили близь-
ко 100 «їстівних» годівниць та розвісили їх 
на гілочках по мікрорайону, біля ліцею та 
своїх домівок. 

Головне  завдання  гуртка – це привер-
нення уваги дітей та дорослих до охоро-
ни птахів, навчання навичок майструван-
ня і розвішування штучних гніздівель для 
птахів. Це необхідно робити тому, що че-
рез вирубування в лісах та парках дупля-
стих дерев багатьом птахам ніде гніздити-
ся і тому чисельність їх різко скорочується. 
Завдяки Всеукраїнським природоохорон-
ним акціям «День зустрічі птахів» та «Годів-
ничка» щороку долучається все більше 

школярів до практичної діяльності, що 
сприяє вихованню ціннісного ставлення 
до біологічного різноманіття, формується 
екологічна культура. Тому ми плануємо не 
зупинятися на досягнутому, а працювати 
далі. Сподіваємося, що завдяки нашим 
щирим турботам птахів у нашому краї буде 
все більше.

Варвара Рогоза, вихованка екологіч-
ного гуртка «Моніторинг», Академічний 

ліцей №4 Обухівської міської ради

ДЕНЬ ЗУСТРІЧІ ПТАХІВ В ЕКОЛО-
ГІЧНОМУ ГУРТКУ «МОНІТОРИНГ» 

ВЕСНА-КОРОЛЕВА
Весна-королева світлом оповита,
Уквітчана рястом, сонечком зігріта!
Весна-королева тепло дарувала, 
Зеленими травами землю встилала!

Нарешті весна повернулась додому –
Зустрічати раді королеву в ньому.
Весну дочекались дерева в садку.
Одягала вишенькам вона по вінку.

Весна хороводи водила у полі,
Співала веснянки в дівочому колі.
Весну-королеву Березень зустрів,
Квітень приголубив, а Травень провів.

Гошовська Валерія, 5-А клас

ВИ БОРЕТЕСЬ ЗА НАШУ ДОЛЮ
Ви звикли вже недосипать ночей,
Ви боретесь на нашу долю.
Весняне сонечко торкнеться до очей,
Теплом зігрівши мужню волю.

Думки у вас, напевно, не про те,
Бо всіх чекає вдома батько й мати,
Сумує жінка і синок росте,
Але у втомлених очах – гармати.

І думка в матері лиш про таке:
- Ну як ви там на тому полі?
Життя в окопі дуже нелегке.
Чи побажаєш синові такої долі?

А незабаром пролуна дзвінок,
Якого так давно чекала мати.
Немає в неї вже гірких думок,
Бо син живий і буде вдома спати.

Кріпчак Анна, 6-А клас

РІДНИЙ КРАЙ
Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
Наша славна Україна – 
Наше щастя і наш рай!
Вечорами по рідній Вкраїні 
Чути всюди пісні солов’їні.
Україно! Я твоя дитина,
Ніби у гнізді мала пташина.
І щаслива я, що виростаю
В мальовничому рідному краю!

Кондратюк Ярослава, 6-А клас

РІДНА МОВА
Акровірш
Рано сонечко устане
І на край погляне.
Долоньками торкнеться,
Ніжно усміхнеться,
Аж зрадіють люди:
Мальовничо всюди!
Очі, душі і серця
Весело співають,
Акордами рідної мови грають.

Пагас Дар’я, 6-А клас

РАДІСНА ПОРА
Сонце світить на землі,
Птахи співають на гіллі.
На деревах білий цвіт.
Який гарний у нас світ!
Диво дивне,  дивина -
Де поділася Весна?
Сніг у травні не літає!
То вишневий білий цвіт
Устилає тихо світ.
Глянь! Бруньки он на гіллі.
Перші квіти весняні
Розцвітають на землі.
Дуже радісна пора -
Світ окутала весна!

Кашуба Марія, 6-А клас

СВІТ НАКРИЛО КАРАНТИНОМ
Світ, неначе палантином,
Враз накрило карантином.
Змусив він сидіти вдома.
Головне, що це свідомо.
Вайбер, zoom  і телеграм - 
Спокою немає нам! 
Не могло й наснитися –
Онлайн вдома вчитися.
Хочеться на вулиці гуляти,
А не за комп’ютером куняти 
І нарешті відновити спілкування
Після дистанційного навчання.

  Божок Остап, 6-А клас

21 березня –  
ВСЕСВІТНІЙ  

ДЕНЬ ПОЕЗІЇ

Ю ні спортсмени нашої громади 
неабияк полюбляють проя-
вити себе на змаганнях. Утім, 

на жаль, ось уже рік вони змушені при-
стосовуватися до умов карантину і біль-
шість змагань та тренувань відбувалися у 
«закритому» форматі. Допоки дозволяли 
карантинні умови – спортсмени не втра-
чали нагоди проявити дух суперництва, 
поборотися за трофей і водночас  поспіл-
куватися у колі однодумців. Так, минулої 
п’ятниці пройшла відкрита першість міста 
з плавання, до участі в якій були залучені 
вихованці басейну АЛ № 5, клубу «Феро-
мон» та ДЮСШ. 

Зазвичай, такі першості відбуваються в 
місті тричі на рік, але у зв’язку з ситуацією 
в регіоні, останній раз юні плавці могли 
«помірятися силами» давненько. До участі 
у відкритій першості з плавання були залу-
чені діти різних вікових категорій. І, якщо 
дорослим плавцям було легше у змаган-
нях, то найменшим не вистачало бать-
ківської підтримки, адже захід відбувався 
без глядачів. Але так чи інакше усі вони 
проявили найкращі свої вміння і були од-

накові у спільному бажанні – бути здорови-
ми і сильними, адже плавання – це користь 
для всього тіла. 

Після змагань учасники отримали гра-
моти та цінні подарунки. Але не тільки при-
зи стимулювали юних плавців проявити 
себе на повну, а й те, що нагода  знову зу-
стрітися з суперниками на водяних доріж-
ках випаде не скоро. Вітаємо усіх учасників 
змагань, пам’ятайте: якщо ви обрали для 
себе спорт – ви вже переможці! 

Аліна Савченко

П ереводити, чи не переводити – 
ось у чому питання. Ми дещо пе-
рефразували слова знаменитого 

монологу шекспірівського Гамлета на су-
часний лад, адже уже кілька років поспіль, 
щосезону,  Верховна Рада не може визна-
читися із питанням – переводити годинни-
ки на літній час, чи ні? Цьогоріч традицію 
останніх років – посперечатися у стінах 
Ради щодо нововведення не відмінили. Не 
відмінили і, традиційно, провалили. Отож, 
у ніч із 27-го на 28-ме  березня наші з вами 
годинники зроблять один  крок уперед. 
Офіційно перехід часу відбудеться о 03:00. 
І, якби ми жили не у світі гаджетів і комп’ю-
терних технологій, нашим обов’язком було 

б закликати вас: не проспіть! Утім, сучасні 
пристрої розумні і більшість із них автома-
тично знають, що необхідно саме цієї ночі 
зробити так, аби будильник у телефоні 
продзвенів на годину раніше. Тож нага-
дуємо, у планшеті, смартфоні, комп’ютері 
змінювати налаштування не потрібно – за 
вас уже попіклувалися їх розробники. А от 
якщо ви власник механічного пристрою – 
доведеться підкрутити стрілки. Для тих, 
хто полюбляє довше поніжитися у ліжку, 
рекомендуємо лягати відпочивати раніше, 
ніж зазвичай, аби дати можливість організ-
му поступово пристосуватися до змін! 

Аліна Савченко

УЧАСТЬ БРАЛИ І ПЕРЕМАГАЛИ
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 Громадсько-політична газета «Обухівські 
вісті»,  № 6 (921)  від 26 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

У 
всьому світі з кожним роком тема 
утилізації сміття набуває все 
більшої актуальності. Чисте дов-

кілля – ось головна ідея, з якої 20 років 
тому розпочало свою діяльність приватне 
підприємство «Обухівміськвторресурси», 
що функціонує у місті Обухів. Нині воно 
позиціонує себе як сучасне, європейське 
підприємство з сортування та часткової 
переробки сміття і ділиться своїми пози-
тивними здобутками з іншими містами та, 
навіть, країнами. 

Важлива зустріч відбулась 11 березня 
в Обухові на ПП «Обухівміськвторресур-
си»  із представниками посольства Швеції 
в Україні та відомих шведських компаній, 
котрі провадять свою діяльність в рамках 
екологічних програм. Почесних гостей 
зустрічав міський голова Олександр Лев-
ченко, разом із генеральним директором 
«Обухівміськвторресурси» Арменом По-
латьяном. Після невеличкого екскурсу в 
історію підприємства гості мали змогу на 
власні очі побачити, як щоденно більше 
300 тонн відходів збираються, сортуються 
руками звичайних людей. І, якщо у вашо-
му уявленні сміттєзбиральний завод – це 
таке собі брудне місце з неприємним, 
специфічним запахом, – то це точно не про 
«Обухівміськвторресурси». Тут височенні 
гори пластику, паперу, поліетилену відсо-
ртовані за кольором і матеріалом, щільно 
спресовані у тюки і навіть промарковані. 
На підприємстві постійно оновлюються та 
осучаснюються методи збору ТПВ – у цьо-
му працівникам допомагають автомобілі, 

до речі, більшість з яких – шведського ви-
робництва. «Приємно, що продукція швед-
ських компаній, а це сміттєвози та інші 
види автотранспорту допомагають впора-
тися зі сміттям підприємству «Обухівмісь-
квторресурси». На території Обухівської 
громади ситуація з сортуванням та утилі-
зацією побутових відходів значно покра-
щилася за останні роки, і все це завдяки 
діяльності даного підприємства, яке ство-
рило для цього сучасні умови європейсь-
кого зразка», – розповів гостям міський 
голова Олександр Левченко. 

Такий підхід до збору та утилізації сміт-
тя приємно вразив гостей. Зі слів почесної 
гості – першого секретаря та заступниці 
голови Місії посольства Швеції Луїз Мор-
сінг, у шведському суспільстві сформовані 
правильні споживацькі звички, а щоденне 
ретельне сортування відходів – є звичним 
явищем. «Ми приїхали сюди, аби побачи-
ти, як поводяться з ТПВ в Україні, а також 
обговорити шляхи подальшої співпраці. 
Я вражена тим, наскільки злагоджено тут 
працюють люди. Швеція підтримує розви-
ток таких підприємств, адже це – питання 
екології». Після того, як була проведена 
екскурсія двома виробничими цехами, у 
конференц-залі за круглим столом гості 
обговорили можливі шляхи подальшої спі-
впраці з підприємством. Сподіваємось, 
такі зустрічі сприятимуть тому, аби під-
приємство розвивалось надалі ще потуж-
ніше, а сміття у нашому спільному домі 
ставало все менше! 

Аліна Савченко

З 19 березня у приміщенні Обухівсь-
кого краєзнавчого музею імені 
Юрія Домотенка проходить дитяча 

виставка живопису, присвячена Дню поезії 
«Поезія у дитячих малюнках». Виставка ор-
ганізована з метою популяризації дитячої 
творчості, просвітництва та відзначення 
свята.

З 21 березня 1999 року світова спільно-
та відзначає Міжнародний день поезії для 
привертання уваги до поетичної творчості 
та читання. Поезія – вид літературного ми-
стецтва, дар людини висловлювати свої 
думки, натхнення, емоційні відчуття у вір-
шованій формі. Яскравим прикладом слу-
гує творчість Лесі Українки, на вірші якої 
«Давня Весна», «Осінь», «Лісова пісня» учні 
Германівської школи мистецтв та Дитячої 

школи мистецтв міста Обухова створили 
свої натхненні роботи. 

Виставка представляє роботи школярів, 
зміст яких навіяно творами «Мої кохані, 
милі вороги», «Крила», «Мріє, не зрадь» 
Ліни Костенко. Бунтарська і в той же час 
мелодійна поезія Ліни Костенко присвя-
чена коханню, жіночій долі, рідній мові. 
Символічним для виставки малюнків юних 
митців є те, що її відкриття відбулось саме 
у день народження нашої славетної сучас-
ниці Ліни Костенко. 

Особливу увагу привертають твори 
юних шанувальників мистецтва на вірші 
нашого земляка Андрія Малишка. Андрій 

Самойлович Малишко – велика гордість 
нашого міста. Він напрочуд тонко відчував 
дух українського народу. Своїм талантом 
«проклав стежку» до людських душ, най-
щирішими і зворушливими віршами вис-
ловив і освятив свою синівську любов до 
матері, до рідного краю. 

Обухівський край завжди був щедрий на 
талановитих людей. Більше тридцяти мит-
ців наших земляків є членами Національної 
спілки письменників України. Представ-
лена виставка – це поєднання мистецтва 
поезії з образотворчим мистецтвом, що, 
безумовно, надихає на художню творчість.

 Роботи вихованців Дитячої школи мис-
тецтв м. Обухова та Германівської школи 
мистецтв виконані в різних видах обра-
зотворчого мистецтва: акварелі, графіці, 
витинанці. Серед них відзначаються: ди-
пломний проект, триптих Олени Перевоз-
нікової «Жінки І. Франка» (графіка), керів-
ник Л.В. Рябченко; дипломна робота Марії 
Коваленко «Драма феєрія. Лісова пісня» 
(акварель), керівник Л.В. Рябченко, вити-
нанка Поліни Савченко «Ми підемо, де тра-
ви похилі» на вірш Андрія Малишка, керів-
ник Л.В. Рябченко (Дитяча школа мистецтв 
м. Обухова). Акварельні роботи Тетяни 
Мельніченко «Пісня про рушник» на вірш 
Андрія Малишка, керівник Н.І. Шевель, та 
Андрущенка Валерія «Без надії сподіва-
юсь!» на вірш Лесі Українки «Contra spem 
spero!», керівник Н.І. Шевель (Германівсь-
ка школа мистецтв с. Германівка). 

Дитячі роботи цікаві естетикою щи-
рості та чистоти, відчуттям піднесеного 
або ліричного настрою. Побажаємо дітям 
творчих успіхів і наснаги в їхній художній 
діяльності. 

Н.В. Федоряченко, науковий спів-
робітник Обухівського краєзнавчого 

музею ім. Юрія Домотенка

«Добрий сусід – найкращий родич», – 
говорить народна мудрість. Безсумнівно, 
Обухів об’єднався з найкращими сусіда-
ми і вже з початку року ми стали однією, 
великою родиною. Кожне село нашої гро-
мади має і свою історію, і свою гордість, 
і свої особливості, з якими ми будемо 
знайомити вас у циклі публікацій: «Села-
ми нашої громади».  

У 22-х кілометрах від центру громади 
– Обухова, у мальовничій долині річки 
Красна розташувалося село Германів-
ка. Історія заснування села, як і поход-
ження його назви, датуються приблиз-
но XVI століттям. Саме у цьому куточку 
«обухівського ключа» відбувалися одні 
з найзначніших історичних подій, пов’я-
заних з іменами Володимира Великого, 
Івана-Януша Острозького, Казимира Тар-
новського, Дмитра Голіцина, гетьмана 
Івана Виговського та ін.. До речі, остан-
ньому з перелічених визначних постатей, 
у 2012-му році звели пам’ятник, який нині 
розташований поблизу Германівської 
школи. 

 У 1923-му році Германівка стала цен-
тром новоствореного Германівського 
району. Щоправда, проіснував він усього 
5 років, після чого «містечко» і прилеглі 
села увійшли до Обухівщини. Насправді, 
багатий історичний дух села Германівки 
відчувається тут і нині. Це – музей Козач-
чини (розміщений у приміщенні колиш-

ньої мануфактурної лавки),  музей історії 
та релігії с. Германівка, картинна галерея, 
пам’ятні знаки, котрі розповідають про 
героїчні і трагічні події, що відбувалися у 
давні часи на території села.  

Германівку можна назвати справжнім 
великим музейним комплексом під від-
критим небом. Кожен куточок села ди-
хає історією, тому не дивно, що саме тут 
щороку проводяться різного роду Між-
народні конференції, заходи обласного 
та районного рівнів; сюди з’їжджаються 
науковці, екскурсоводи, краєзнавці не 
тільки з України, а й з-за кордону. У селі 
зберігається пам’ять не лише про дав-
ні, а й новітні історичні події для нашого 
народу: у парку встановлено пам’ятник 
ветеранам Чорнобиля, а у 2015-му році 
у приміщенні музею Козаччини відкрито 
меморіальну дошку Героям Небесної сот-
ні. Сьогодні в населеному пункті є гімна-
зія, школа мистецтв, бібліотека, лікарня, 
дзвіниця. Жителі з теплом і любов’ю від-
гукуються про своє славетне село і бе-

режуть його величну історію. «Германів-
ка варта того, щоб знали її предковічну 
історію і в майбутніх століттях, бо історія 
цього села – то барвиста росинка, в якій 
яскраво виграє минувшина всієї Украї-
ни», – так сказав свого часу краєзнавець, 
поет і журналіст І. Гетьман.

Аліна Савченко

КРОКУЄМО ДО ЧИСТОГО МАЙБУТНЬОГО ПОЕЗІЯ У ДИТЯЧИХ МАЛЮНКАХ

СЕЛАМИ НАШОЇ ГРОМАДИ. 
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Ж ителі нашої новоствореної гро-
мади вже неодноразово бачи-
ли на своїх вулицях хлопців і 

дівчат у спецодягу з шевронами, на яких є 
напис «Міська варта». 20 бійців з охорони 
громадського правопорядку – це суттєва 
допомога поліції у контролі над порядком, 
збереженням громадського майна, а нині і 
дотриманням карантинних заходів і норм. 
З об’єднанням громад бійці міської варти 
проводять роз’яснювальні рейди селами 
Обухівської ОТГ, і їх мета – ще раз наголоси-
ти жителям на правилах благоустрою своїх 
територій. «Зараз ми продовжуємо знай-
омство із селами нашої громади, роздає-
мо листівки з правилами благоустрою, 
розповідаємо, що власники земельних 
ділянок повинні тримати їх у належно-
му стані, як і прилеглі до них території», 
– розповів начальник Обухівської міської 
варти Ігор Онопрієнко. Наразі розпочи-
нається підготовка до сезонних робіт на 
городах, тому актуальними є роз’ясню-
вальні роботи щодо правильного повод-
ження з минулорічним листям і сухостоєм. 
Треба сказати, що працівники варти виїжд-
жають за викликом і щодо наявності сміт-

тя перед двором, і у випадках порушення 
громадського правопорядку у місцях від-
починку, і, навіть, аби провести профілак-
тичну бесіду із надто «гучним» сусідом. До 
речі, у мережі «Фейсбук» наявна сторінка 
міської варти, де вони розповідають про 
свою діяльність і діляться актуальними но-
винами у плані правопорядку. 
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