
Нам горе люте миром перебути,
Нам поховати зло в бетон і бронь,

        І – не забути! – доки світ і люди,
        Синів землі, що відвели вогонь.

Б. Олійник 

1986 рік…26 квітня  
1 година, 23 хвилини…
Над четвертим реактором однієї з най-

потужніших станцій – Чорнобильській АЕС 
велетенське чорне полум’я розірвало ніч-
ну, квітневу тишу… У цей час ніхто навіть не 
міг здогадатися, що це – початок однієї з 
найбільших техногенних катастроф світо-
вого масштабу.  

Після вибуху та пожежі утворилася радіо-
активна хмара, яка накрила не лише землі 
сучасної України, Білорусі та Росії, але й 
території багатьох європейських країн. Ти-
сячі ліквідаторів кинулись у сам епіцентр 
катастрофи і, йдучи на вірну смерть, калі-
цтва, підірвані здоров’я, рятували планету 
від згубної радіації. 

Пам’ять про подвиг чорнобильців, які, 
без перебільшення врятували життя цілої 
планети – ось той мінімум, чим теперішні 
й майбутні покоління мають завдячувати 
цим людям. В Обухові ось вже більше 10-
ти років функціонує ГО «Спілка інвалідів 
Чорнобиля», яка об’єднала понад 200 
ліквідаторів з усіх куточків нашої ОТГ й рай-
ону. Серед її учасників – і самі ліквідатори, 
вдови, і ті, хто безпосередньо був у самому 
епіцентрі подій, і на кого припала найвід-
повідальніша й найзгубніша місія.

Олександр Бритвін 5 років очолює Спілку 
інвалідів Чорнобиля. У далекому 1986-му 
році він працював начальником Обухівсь-
кого управління зрошувальних систем, а 
в жовтні цього ж року був направлений у 
відрядження на Чорнобильську АЕС. Вар-
то зазначити, що основна частина ліквіда-

ційних робіт була виконана саме у 86-87-х 
роках. За статистичними даними, у них 
брало участь близько 240 тисяч людей. 
Пан Олександр говорить, що поїхав туди 

без вагань, хоч і на той час вже знав, чим 
це може загрожувати. «Я хочу сказати, що 
тоді ніхто не думав ані про винагороду, ні 
про заробітну плату, ні про своє здоров’я. 
Ніхто не жалів себе та свої сили, бо розумі-
ли, що від цього залежить життя наших ді-

тей і всіх наступних поколінь», – говорить 
Олександр Миколайович. Пожежники, бу-
дівельники, медики, військовослужбовці 
тоді, не покладаючи рук, віддавали свої 

сили на те, аби не допустити розповсюд-
ження згубної радіації. Олександр Бритвін 
теж мав важливу місію – займався будів-
ництвом тимчасових дамб на потічках, 
річках, водостоках, аби зупинити попадан-
ня забруднених вод у Прип’ять, а далі – в 

Дніпро… «Я виконував завдання з проекту-
вання захисних тимчасових споруд в Чор-
нобилі, біля 4-го блоку… Працював, пода-
вав звіти урядовій держкомісії, яку на той 
час очолював Борис Щербина. Звичайно, 
на той час вже інформація була і я знав, 
куди їду, бо і до відрядження я, як керівник, 
теж направляв людей в Чорнобиль». Втім, 
не лише ліквідація аварії та її наслідків на 
Чорнобильській АЕС на все життя запам’я-
талася нашим ліквідаторам, а й глухий, 
покинутий Чорнобиль. Пусті безлюдні ву-
лиці, забиті дошками вікна будинків, вбиті 
тварини, дитячі іграшки, поспіхом загу-
блені посеред безлюдних доріг… «Їдеш 
було – ані душі. Іграшки, ляльки валяються, 
то з вікон виглядають… А ще – ліс. Коли я 
пролітав на вертольоті, аби робити заміри 
радіації над лісом – просто жахався! На де-
сятки, сотні кілометрів простягнулась руда 
полоса у бік Білорусі – все вигоріло. Річки 
руді протікали…».  

Загалом усі, хто брав участь у ліквіда-
ції Чорнобильської катастрофи, зазнали 
радіаційного удару. Хтось більше, хтось 
менше, але так чи інакше наслідки його 
відчуваються навіть через 35 років. «Мене, 
через місяць роботи в Чорнобилі, терміно-
во вивезли, бо почала носом йти кров, со-
суди не витримували вже. Лікувався потім 
в Києві. Так і пішла ланцюгова реакція, за-
раз моя амбулаторна картка – завтовшки 
сантиметрів 20. Багато чорнобильців уже 
пішли з життя через різні хвороби»…  

Нині експерти говорять – лише через 24 
тисячі років людство може «забути» атомну 
катастрофу, бо це – час розпаду стронцію 
та цезію. Після атомної катастрофи мину-
ло лише 35 років. 

Дякуємо вам, ліквідатори. Пам’ятаймо, 
аби не повторилося…

Аліна Савченко
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О сь і наближається одне з най-
більших і найсвітліших свят 
нашого церковного року – Ве-

ликдень, тож зовсім скоро звідусіль ми 
будемо чути піднесене: «Христос Вос-
крес! Воістину Воскрес!». Зазвичай, після 
вранішньої служби та освячення пасхаль-
ного кошика ми збираємося з рідними та 
друзями на природі або вдома за великим 
столом і ласуємо принесеними із церкви 
стравами. Втім, цьогоріч переважна біль-
шість регіонів країни зустрічатиме Ве-
ликдень у червоній зоні карантину і наш 
Обухів теж входить до цього переліку. 
Отже, виникає питання: як відзначати 
свято в умовах карантину, а головне – чи 
можна буде прийти до церкви, аби помо-
литися і освятити кошик? 

Практика минулого року продемонстру-
вала – освячення пасок і страв у режимі 
онлайн не дієве. Тож цьогоріч, за слова-
ми головного санітарного лікаря України, 

Міністерство охорони здоров’я не планує 
посилювати карантин на свято, а храми 
на Великдень будуть відчинені. Служба 
буде проходити у карантинний спосіб, то-
бто з дотриманням дистанції, у захисних 
масках та на відкритому повітрі. За сло-
вами настоятеля церкви Різдва пресвятої 
Богородиці Костянтина Мадзяновського, 
цьогоріч особливість Великоднього освя-
чення у тому, що відбуватиметься воно з 
12-ї дня суботи  і до ранку неділі на тери-
торії церкви, аби люди приходили неве-
личкими групами, відповідно до протие-
підемічних вимог. Також МОЗ рекомендує 
йти на освячення паски комусь одному з 
домогосподарства, щоб не створювати 
скупчення. 

Вітаємо всіх із прийдешніми Великодні-
ми святами та вкотре нагадуємо – дотри-
муйтесь рекомендацій медиків і бережіть 
себе! Гарних, безпечних і смачних свят!  

Аліна Савченко

ВЕЛИКДЕНЬ В УМОВАХ КАРАНТИНУ: 
ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАБОРОНИ? 

У житті кожного християнина Великдень – свято особливо шановане та ве-
личне. І не тільки тому, що приходить воно з утвердженням справжньої, 
квітучої та теплої весни, але й тому, що є символом перемоги життя над 

смертю, добра – над злом, світла – над пітьмою, а віри – над безнадією. 
Церковні дзвони, піднесені молитви, що лунають із храмів, радісний спів пта-
шок, усміхнені обличчя перехожих сповіщають нам – Христос Воскрес! 
Шановні мешканці громади! 
Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світлого 
Христового Воскресіння!
Нехай це свято додасть нам усім мудрості розуміти 
один одного, прощати, бути терплячими 
та вдячними за все, що маємо.
Хай Великодній передзвін 
принесе благі вісті та сповнить 
силою йти далі, долати перешкоди 
та творити добро на благо усієї громади! 
Смачної Паски! Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес! 

З повагою Обухівський міський З повагою Обухівський міський 
голова Олександр Левченкоголова Олександр Левченко

ШановнаШановна
Обухівська родино! Обухівська родино! 

35 років минули з моменту аварії на 
ЧАЕС. 35 років – це відлік часу від го-
ловного на світі питання: чи існуватиме 
повноцінно людство на землі? І, завдяки 
вам, шановні ліквідатори, хто першим 
кинувся у гирло радіації, нині на зем-
лі ростуть дерева, течуть ріки, живемо, 
творимо й дихаємо ми – люди. Чорно-
биль – це не лише велика трагедія, а й 
символ безмежної мужності багатьох 
тисяч громадян і наших земляків. Ри-

зикуючи своїм життям та здоров’ям, ви 
виконали свій обов’язок і захистили люд-
ство від згубного впливу й подальшого 
розповсюдження радіації. Час не зітре у 
нашій пам’яті імена мужніх добровольців 
— пожежників, працівників ЧАЕС, війсь-
ковослужбовців, будівельників, учених, 
медиків, які тієї квітучої весни відправи-
лись на зустріч із невидимою небезпе-
кою, жертвуючи собою.

Від імені усієї громади дозвольте щиро 
подякувати вам, шановні ліквідатори, 
за подвиг, самопожертву заради життя 
цілих поколінь. За те, що не шкодуючи 
власного здоров’я зупинили розбурха-
ну стихію некерованої ядерної реакції. 
Щиро зичимо вам здоров’я, сімейної 
злагоди та добробуту. Нехай вас завжди 
зігріває людська вдячність за вашу вели-
ку справу! 

З повагою Обухівський  
міський голова  

Олександр Левченко 

ШАНОВНІ ЛІКВІДАТОРИ АВАРІЇ  
НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС!

КРІЗЬ ПРИЗМУ ТРАГЕДІЇ (ДО 35-Х РОКОВИН АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС)
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1. У відділ капітального будівництва 
виконавчого комітету  Обухівської місь-
кої ради Київської області на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста.

Вимоги до кандидата на посаду:
- вища освіта відповідного професій-

ного спрямування за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем бакалавра, спеціаліста, 
магістра;

- вільне володіння державною мовою;
- знання законодавства України (Кон-

ституція України, закони України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про 
службу в органах місцевого самовряду-
вання», «Про запобігання корупції», інші 
закони України з питань організації та 
діяльності органів місцевого самовряду-
вання»);

- володіння основними навичками ро-
боти на комп’ютері з відповідними про-
грамними засобами.

2. У відділ житлово-комунального 
господарства та транспорту виконав-
чого комітету Обухівської міської ради 
Київської області на заміщення вакант-
ної посади головного спеціаліста, енер-
гоменеджера. 

Вимоги до кандидата на посаду:
- вища   освіта  відповідного   про-

фесійного   спрямування  за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, 
спеціаліста, магістра;

- вільне володіння державною мовою;
- знання законодавства України (Кон-

ституція України, закони 
 України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про запо-
бігання корупції», інші закони України з 
питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування»);

- володіння основними навичками ро-
боти на комп’ютері з відповідними про-
грамними засобами.

3. В юридичний відділ виконавчо-
го комітету  Обухівської міської ради 
Київської області на заміщення вакант-
ної посади головного спеціаліста. 

Вимоги до кандидата на посаду:

- вища освіта відповідного професій-
ного спрямування  за  освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем спеціаліста, магістра;

- вільне володіння державною мовою;
- стаж роботи за  фахом на службі 

в органах місцевого самоврядуван-
ня  або державній службі  на посадах 
не менше трьох років або стаж роботи 
за фахом в інших сферах управління не 
менше п’яти років;

- знання законодавства України (Кон-
ституція  України, закони України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про 
службу в органах місцевого самовряду-
вання», «Про запобігання корупції», інші 
закони України з питань організації та 
діяльності органів місцевого самовряду-
вання»);

- володіння основними навичками ро-
боти на комп’ютері з відповідними про-
грамними засобами.

4. В юридичний відділ виконавчо-
го комітету  Обухівської міської ради 
Київської області на заміщення вакант-
ної посади провідного спеціаліста. 

Вимоги до кандидата на посаду:
- вища освіта відповідного професій-

ного спрямування за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем бакалавра, спеціаліста, 
магістра;

- вільне володіння державною мовою;
- стаж роботи за фахом на службі в 

органах місцевого самоврядування  або 
державній службі на посадах не менше  
одного року або стаж роботи за фахом 
в інших сферах управління не менше 
трьох років;

- знання законодавства України (Кон-
ституція  України, закони України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про 
службу в органах місцевого самовряду-
вання», «Про запобігання корупції», інші 
закони України з питань організації та 
діяльності органів місцевого самовряду-
вання»);

- володіння основними навичками ро-
боти на комп’ютері з відповідними про-
грамними засобами.

ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕНЬ ОБУХІВСЬКОГО МІСЬКОГО  
ГОЛОВИ ВІД 14.04.2021Р. № 193 ТА № 194 «ПРО ОГОЛОШЕННЯ  
КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ВИКОНАВЧОГО  
КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»,  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД, А САМЕ:
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Вимоги до кандидата на посаду 
провідного спеціаліста відділу культу-
ри, національностей та релігій:

- вища освіта відповідного професій-
ного спрямування за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем бакалавра, спеціаліста, 
магістра;

- вільне володіння державною мовою;
- знання законодавства Украї-

ни (Конституція України, закони 

України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про службу в ор-
ганах місцевого самоврядування»,  
«Про запобігання корупції», інші  
закони України з питань організації та 
діяльності органів місцевого самовряду-
вання»);

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

Вимоги до кандидата на посаду 
провідного спеціаліста управління 
освіти:

- вища освіта відповідного професій-
ного спрямування за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем бакалавра, спеціаліста, 
магістра;

- вільне володіння державною мовою;
- знання   законодавства  України   (Кон-

ституція України, закони України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про 
службу в органах місцевого самовряду-
вання», «Про запобігання корупції», інші 

закони України з питань організації та 
діяльності органів місцевого самовряду-
вання»);

- володіння  основними  навичками ро-
боти на комп’ютері  з відповідними про-
грамними засобами.

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

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

Л егка нажива, гроші, без особли-
вих зусиль і довірливість людей 
штовхають шахраїв до злочинів. 

У зв’язку з карантином сфера торгівлі та 
послуг поступово перекочувала в мережу 
Інтернет, а разом із тим, почало процвітати 
і онлайн-шахрайство. Останнім часом до 
Обухівського районного Управління поліції 
стало надходити все більше заяв і повідом-
лень від громадян про те, що їх ошукали 
інтернет-аферисти під час купівлі товару. 
Пам’ятайте, якщо ціна товару значно ниж-
ча від конкурентів – необхідна повна, або 
часткова передоплата. Якщо продавець 
відмовляється надіслати товар з оплатою 
при отриманні у відділенні служби достав-
ки – це відразу повинно вас насторожити. 
Адже, сплативши повну вартість товару 
або його частину, досить часто виникає 
ризик піймати облизня. Рекомендуємо 

надсилати передоплату тільки перевіре-
ним продавцям, в інакшому випадку – роз-
раховуйтесь лише після отримання замов-
лення!

Якщо ви все-таки стали жертвою 
шахраїв, телефонуйте до поліції за но-
мером «102», або звертайтесь особисто, 
додавши всі наявні у вас листування, доку-
менти, що підтверджують перерахування 
коштів, скріншот сторінки, де було розмі-
щено оголошення. Пам’ятайте: обереж-
ність, пильність та уважність – запорука 
вашої безпеки. Сподіваємось, такі реко-
мендації забезпечать вам спокійне життя 
без махінацій шахраїв.

За матеріалами прес-служби  
Обухівського районного Управління 

поліції

БУДЬ ПИЛЬНИМ – НЕ ПОТРАП НА ГАЧОК ШАХРАЇВ

102

101

Н аполегливо рекомендуємо меш-
канцям Обухівської територіаль-
ної громади, які користуються 

субсидіями та пільгами на оплату житло-
во-комунальних послуг, здійснити розра-
хунки з організаціями – надавачами по-
слуг!!!

Опалювальний сезон вже завершено, 
тож в травні 2021 року розпочнеться при-
значення субсидій та пільг на новий період.

Що чекає на комунальних боржників? 
Якщо борг за комунальні послуги на 
01.05.2021 року сягне 340,0 грн і більше 

(20 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян), то субсидії не буде призначе-
но.

 ЇЇ призначення можливе лише після по-
гашення заборгованості або укладання до-
говору реструктуризації.

Щодо пільгової категорії населення, 
в якої буде наявна така заборгованість 
(340,0 грн і більше) з оплати житлово-ко-
мунальних послуг, то виплата пільг з на-
ступного (неопалювального) сезону буде 
здійснюватися  лише у грошовій безготів-
ковій формі.

«Перший раз, у перший клас» - воістину 
хвилюючий і трепетний момент, який за-
пам’ятовується на все життя. А тому і готу-
ватися до нього і школи, і батьки первачків 
починають заздалегідь. Нині триває набір 
учнів на 2021-22-й навчальний рік. Як по-
яснила начальник Обухівського районного 
Управління освіти Олена Коломієць, для 
зарахування дитини до школи необхід-
но подати відповідну заяву, копію свідо-
цтва про народження та медичну довідку. 
«Документи подаємо до закладу, який 
знаходиться найближче до місця прожи-
вання дитини. Уся необхідна інформація 
розміщена на офіційних сайтах закладів 

освіти, тож батьки можуть зайти і дізна-
тися про все детально», - пояснила Олена  
Коломієць. 

Прийом документів для першочергового 
зарахування триватиме до 31-го травня, 
а до 15 червня відбуватиметься реєстра-
ція дітей, які не проживають на території 
обслуговування закладу освіти, або якщо 
батьки не встигли подати заяву на пер-
шу хвилю зарахування. За підрахунками 
Управління освіти, наступного навчально-
го року вперше до школи покрокують 758 
учнів (формується 32 класи першоклас-
ників).

Аліна Савченко

К арантинні обмеження торкнулись 
країни ще минулого року, тож 
було очікувано, що проблем із 

безробіттям не уникнути. Проте, цьогоріч 
ситуація на ринку праці не така складна, 
як під час найпершої хвилі карантину, і, 
можливо, цьому сприяв той фактор, що 
люди почали пристосовуватися до умов 
і навчились працювати в режимі онлайн. 
Не пасе задніх у цьому плані і Обухівський 
міжрайонний Центр зайнятості, адже лише 
за початок квітня вдалось влаштувати на 
роботу 31 людину. Наразі Центр працює 
у звичному режимі, з дотриманням усіх 

карантинних норм, тож люди можуть при-
йти та дізнатися про актуальні вакансії, 
які розташовані на стендах. За нашими 
спостереженнями, найбільш затребувані 
сьогодні на ринку праці слюсарі, монтери, 
водії, медичні сестри, токарі, вчителі… За-
робітна плата, яку пропонують роботодав-
ці, коливається від 6-ти до 14-ти тисяч гри-
вень. За словами директорки Обухівського 
міжрайонного Центру зайнятості Сніжани 
Назаренко, середній розмір допомоги по 
безробіттю станом на березень становив 
4905 грн. 

Аліна Савченко

С палювання сухої трави – причина 
виникнення пожеж в екосисте-
мах. Із настанням весни кількість 

таких випадків значно збільшилась: лише 
протягом березня на території Обухівської 
ОТГ виникло 86 пожеж – переважно горі-
ли рослинність та сміття. Рятувальники 
Обухівщини закликають власників земель-
них ділянок та домоволодінь не випалюва-
ти суху рослинність, стерню та сміття, не 
розводити вогонь на відкритих ділянках 
поруч із господарськими будівлями, адже 

траплялись випадки, коли, на перший по-
гляд, маленький вогонь ставав некерова-
ним і перекидався на будівлі. Також еко-
логи наголошують, що такі підпали можуть 
спричинити руйнування родючого шару 
ґрунту та загибель тварин. Пам’ятайте, що 
за самовільне спалювання сухої трави або 
її залишків передбачена адміністративна 
та кримінальна відповідальність! Будьте 
свідомими – не спопеляйте планету!  

Аліна Савченко

ОТРИМУВАЧАМ ПІЛЬГ І СУБСИДІЙ РЕКОМЕНДУЄМО  
ПОГАСИТИ ВСІ НАЯВНІ БОРГИ ЗА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

ТРИВАЄ НАБІР УЧНІВ ДО 1-Х КЛАСІВ

ЯКА СИТУАЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ В ОБУХОВІ?
НЕ СПАЛЮЙ, КОМПОСТУЙ!

З а тиждень до Великодня ми від-
значаємо Вербну неділю, цьогоріч 
вона припала на 25 квітня. У це свя-

то прийнято освячувати гілочки верби, мо-
литися та сповіщати близьких і рідних про 
прийдешнє Воскресіння Христове. 

Багатьма мовами світу Вербна неділя 
називається Пальмовою – з огляду на те, 
що саме гілки пальми стелили на дорогу 
під час в’їзду Господа Ісуса в Єрусалим.  
Втім, у країнах, де пальми не ростуть, 
прийнято освячувати гілочки верби, що 
починають своє цвітіння навесні. За народ-
ними повір’ями, вони вберігають людей від 
хвороб, а оселі – від нечистої сили. «Не я 
б’ю, верба б’є, від нині за тиждень – Ве-
ликдень!» – саме такі слова лунають в цей 
день звідусіль. Галузками верби люди ле-
генько б’ють один одного і бажають бути 

такими ж сильними і здоровими, як і те 
дерево, що першим розквітає бруньками. 
«Вдариш по тілу гілочкою верби – буде міц-
ним здоров’я весь рік» – вважали у народі. 

Вербна неділя несе у собі не тільки радіс-
ний обряд освячення гілочок, а й присвяче-
на особливим роздумам про муки Христа. 
Увесь наступний, передпасхальний тиж-
день віруючі люди дотримуються суворого 
посту, читають молитви та відвідують бого-
служіння у храмах. Кожен день Страсного 
тижня називається «Великим», тож у ці сім 
днів не святкують дні святих, не поминають 
померлих і не проводять вінчання чи хре-
щення – усі обряди у цей час присвячені 
підготовці до Христового Воскресіння. 

Аліна Савченко

ВЕРБА КРАСНА РОЗЦВІТАЄ,  ПРО ВЕЛИКДЕНЬ СПОВІЩАЄ



І ван нервово видихнув. У руці тримав 
гарну обручку з білого золота. Кілька 
невеличких діамантів презирливо хо-

лодно розглядали Івана у відповідь.
Він не любив діаманти та золото. Не тер-

пів, хоча й знав, що з давніх-давен саме 
золотом темний від науки та розвитку люд 
захищався від темних сил. Та чомусь йому 
те не заходило. От не любив і все.

А діаманти? Вони завжди нагадували 
йому про безодні космосу. Такі ж холодні, як 
оті зірки. Та мав шанувати вподобання своєї 
обраниці – Альони. Енергійна, трохи метуш-
лива, жива, вона обожнювала дорогоцінний 
метал та оті кляті дорогезні діаманти.

Закрив оте різноманіття ювелірної думки 
кришкою від красивої коробочки та надсад-
но видихнув. Крок, на який наважувався, 
вимагав від нього багато сил та сміливості.

Одного разу він вже пропонував Альоні 
руку та серце. Проте та кицька пирхнула, 
що пропозиція у голому вигляді та ще й піс-
ля відвертої розмови їх тіл – не комільфо. 
Він стенув плечима. Тоді, він був відвертий 
та відкритий. А от зараз…

Пішов у напрямку Альони, що чекала на 
нього з двома філіжанками кави у кафе. На-
брав у груди повітря. От зараз…

- От ти коли на мені женишся, га? Так кра-
сиво обіцяв…, – прищурилася Альона.

Настрій було зіпсовано. І не тільки настрій. 
З грудей повільно виходив разом з повітрям 
запас сміливості. Вважав ініціативу пропо-
зиції суто чоловічою прерогативою. Тому 
говорити будь що на тему «виходь за мене» 
після слів Альони не вважав доцільним…

****
… - Ти ж на мені не женишся. Кликав, кли-

кав заміж. А потім все… – Альона пирхнула 
вже на виході з його квартири, лишивши по 
собі немитий та неприбраний посуд. Немов 
натяк на те, що як одружиться – тоді й вона 
його й митиме. Рука повільно відпустила 
кляту коробочку з каблучкою назад на дно 
кишені…

****
… - От я не розумію. Ви зустрічаєтесь, 

зустрічаєтесь. А коли вже ти одружишся на 
Альонці? Ваню, це негарно отак от бігати 
один за одним і не одружуватись – упритул 
розстрілювала словами його ніби майбутня 
теща.

Іван, який приїхав до садиби матері Альо-
ни саме з метою увечері красиво попросити 
її руки, зле стиснув обручку у кишені…

****
… Вечірнє море завжди прекрасне. Со-

нечко, що збирається спати за його краєм, 
ніжно пестило обличчя. Лагідний вітерець 
ніс запах свіжості та безкраю з далеких неві-
домих країв. Хотілося жити та дихати. Саме 
зараз! Іван, пам’ятаючи усі свої фіаско при 
настанні будь-якого романтично слушного 
моменту для пропозиції одруження, швид-
ким замахом поніс коробочку у напрямку 
Альони. Іншою рукою вже тримав її, аби не 
втекла, і міцно притиснув її тендітну спинку 
до своїх грудей.

Альона вдихнула і романтично примружи-
лась.

- От якби ми були одружені…
Коробочка зле помандрувала назад до 

кишені. У голові хлопця пульсувала панічна 
думка про скотч.

****
Останню спробу призначив сам. Хотів 

зберегти своє чоловіче верховенство у май-
бутній сім’ї, про яку вже відчаявся, і все-таки 
сам зробити важливий крок. Все спланував. 
Орендував кімнати та столик у ресторані у 
красивому місці. Запросив Альону, її рідню. 
Чекав сам на сам з коробочкою. Вже десь 
і не хвилювався. Лиш сердився на світ та 
вдачу. Голим було простіше. Без оцих кля-
тих витребеньок та стандартів для закоха-
них!

Дзвінок матері Альони не забарився. Вона 
не хоче заважати їм. Гарного вечора. Нікого 
крім Альони не буде. Телефонував коханій, 
вже чітко прогнозуючи відповідь.

Після майже годинного буркотіння, що 
все не так і він не такий, Альона видала вже 
звичну йому тираду про «а от якби» і відмо-
вилась приїздити.

Довго мовчки дивився на каблучку. Кляті 
діаманти пучили єхидні очі на нього, виказу-
ючи йому який він невдаха.

Згріб коробочку, яку вже остогидло тягати 
на собі. Поцілив нею у сміттєве відро.

Швидко набрав номер товариша.
- Колю, ти мені колись казав, що працюєш 

анестезіологом? Можеш допомогти зроби-
ти наркоз у побуті?

Трубка, що достеменно знала про приго-
ди Вані, весело хрюкнула…

Роман Нестеренко
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ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 9-Ї СЕСІЇ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(923) 

ЗАМІЖ!
У правління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 
Обухівської міської ради повідом-

ляє, що, згідно з Порядком використання 
коштів державного бюджету, передбаче-
них для виплати щорічної разової грошової 
допомоги ветеранам війни і жертвам на-
цистських переслідувань, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
08 квітня 2021 року №325 «Деякі питання 
виплати  разової грошової допомоги, пе-
редбаченої Законами України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту» і «Про жертви нацистських переслі-
дувань», установлені розміри виплати 
разової грошової допомоги до 5 травня у 
2021 році:

- особам з інвалідністю внаслідок війни 
та колишнім малолітнім (яким на момент 
ув’язнення не виповнилося 14 років) в’яз-
ням концентраційних таборів, гетто, інших 
місць примусового тримання, визнаним 

особами з інвалідністю внаслідок загаль-
ного захворювання, трудового каліцтва та 
з інших причин:

I групи – 4421 грн;
II групи – 3906 грн.;
III групи – 3391 грн;
- учасникам бойових дій, постраждалим 

учасникам Революції Гідності та колишнім 
неповнолітнім (яким на момент ув’язнен-
ня не виповнилося 18 років) в’язням кон-
центраційних таборів, гетто, інших місць 
примусового тримання, а також дітям, які 
народилися в зазначених місцях примусо-
вого тримання їх батьків, – 1491 грн;

- особам, які мають особливі заслуги пе-
ред Батьківщиною, – 4421 грн;

- членам сімей загиблих і дружинам 
(чоловікам) померлих осіб з інвалідністю 
внаслідок війни, дружинам (чоловікам) по-
мерлих учасників бойових дій, учасників 
війни та жертв нацистських переслідувань, 
визнаних за життя особами з інвалідністю 

внаслідок загального захворювання, тру-
дового каліцтва та з інших причин, які не 
одружилися вдруге, – 966 грн;

- учасникам війни та колишнім в’язням 
концентраційних таборів, гетто, інших міс-
ць примусового тримання, особам, яких 
були насильно вивезено на примусові ро-
боти, дітям партизанів, підпільників, інших 
учасників боротьби з націонал-соціаліст-
ським режимом у тилу ворога – 612 грн.

З питань виплати щорічної разової гро-
шової допомоги до 5 травня у 2021 році 
звертатися до управління  соціального 
захисту виконавчого комітету Обухівської 
міської ради за адресою: м. Обухів, вул. 
Каштанова, буд. 13, корпус 1. 

 
Консультації можна отримати, 

зателефонувавши: 
(04572) 6-42-05, 
(04572) 6-43-20 

або 096-442-66-43. 

22 квітня відбулося 9-те пленарне за-
сідання депутатів Обухівської міської ради 
під головуванням Олександра Левченка. 
Кворум забезпечила присутність 29-ти де-
путатів, тож одразу після прослуховування 
Гімну України розпочалася плідна робота 
над розв’язанням питань, що були внесені 
до порядку денного. 

Головні питання, розглянуті та за-
тверджені депутатами, стосувалися різ-
них сфер життєдіяльності міста. Зокрема, 
було прийняте рішення про виділення до-
даткових коштів у сумі 7 млн 400 грн задля 
реалізації програми енергозбереження та 
енергоефективності на 2021-2025 роки; 
виділені додаткові кошти для допомоги со-
ціально-незахищеним верствам населення 
у сумі 942 тис. грн; перерозподілено кошти 
на виготовлення проектної документації 
на  ремонт доріг на території Обухівської 
міської ТГ; затверджено кошторис цільової 
Програми захисту населення і територій 
Обухівської міської ТГ від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного ха-
рактеру та ін.; виділено більше 1 млн грн на 
Програму підтримки сім’ї та забезпечення 
прав дітей «Назустріч дітям». 

Також у ході сесії депутати розглядали 
петиції, що надійшли на сайт Обухівської 
міської ради. За результатами звернень 
громадян, були прийняті рішення щодо ка-
пітального ремонту доріжки та містка від 
с. Григорівка до с. Гусачівка, а також щодо 
ремонту доріг на вулицях Садовій та Миру 
в с. Мала Вільшанка. Прийнято рішення і 
щодо надання статусу ландшафтного ден-
дропарку місцевого значення земельним 
ділянкам, що розташовані поруч із міським 
центральним стадіоном імені В.О. Мель-
ника. Земельні питання за результатами 
голосування приймалися «пакетом». За-
галом, пленарне засідання пройшло зла-
годжено та конструктивно, тож дякуємо 
депутатам за плідну працю на благо нашої 
громади! 

Аліна Савченко

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Наша газета започатковує нову рубрику «Чи-

тальна зала». В кожному номері ми будемо пу-
блікувати цікаві історії, казки, твори на різну 
тематику. Сподіваємося що вам  сподобається 
наша ініціатива.



 Громадсько-політична газета «Обухівські 
вісті»,  № 8 (923)  від 27 квітня 2021 р. Свідо-
цтво 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.

Мінгазудінова Ольга ПавлівнаМінгазудінова Ольга Павлівна  09.04.1941, 80 років09.04.1941, 80 років

Ігнатенко Володимир ФедоровичІгнатенко Володимир Федорович  28.04.1936, 85 років28.04.1936, 85 років

Вiтаємо ювілярів!Вiтаємо ювілярів!
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П родовжуємо віртуальну подо-
рож селами нашої громади і 
сьогодні зупинимось поблизу 

Копачівської сільської ради, яка вклю-
чає в себе села: Копачів, Застугна, Шев-
ченкове, що в минулому році увійшли до 
Обухівської міської територіальної гро-
мади. 

Село Копачів розташоване за 14 км 
від міста Обухів і за 30 км від залізничної 
станції «Трипілля-Дніпровське». Перші 
літописні згадки про село Копачів да-
туються 1118 роком – приблизно у цей 
період виникло і село Застугна, що рані-
ше іменувалося як Копачівська Слобода. 

Село Шевченкове було засноване дещо 
пізніше – у 1928 році самими жителями 
Копачева та Старих Безрадичів. Міс-
цевість, де розташовані села, надзви-
чайно живописна – тут розташовані три 
лісові масиви, протікають річки Стугна, 
Раківка, Бродок. За історичними довідка-
ми, село Копачів раніше прирівнювалось 
до містечка – тут проживало більше тисячі 
людей. Для порівняння, нині на території 
Копачівської сільської ради зареєстрова-
но трохи більше 500 жителів. 

Нині місцевість, багата своєю давньою 
історією, розповідає про себе багатьма 
архітектурними витворами: це і «Кам’я-
ний хрест», установлений на могилі од-
ного з керівників містечка, бургомістра 
Іваниці; рукотворна гора «Остриця», зі 
встановленим на ній 12-метровим хре-
стом; криниці «Рублена» та «Безодня». В 
селі Копачів, на Братській могилі споруд-
жено Меморіальний комплекс на честь 
радянських воїнів, що загинули в роки 
Другої світової війни. До слова, назву 
села історики пов’язують із тим, що нове 
поселення спеціалізувалося на здобичі 
(копанні) гончарної глини. 

Село Копачів має свої прапор, гімн і 
герб, що має вигляд традиційного щита 
світло-зеленого кольору, з символами 
козацтва та Копачівського замку. На те-
риторії сільської ради функціонують шко-
ла, садочок, фельдшерсько-акушерський 
пункт, будинок культури, сільська бібліо-
тека, приватні магазини та відомий на 
всю країну Парк «Київська Русь». Також 
тут відкрито філію Київського археологіч-
ного музею.

Аліна Савченко

СЕЛАМИ НАШОЇ ГРОМАДИ. 
БУДЬМО ЗНАЙОМІ: КОПАЧІВ

О сь уже 30 років Надія Григорів-
на Бобкова щоранку зустрічає 
малят рідного садочка «Пролі-

сок», бачить, як вони квітнуть усмішками 
в очікуванні чогось нового, як палають їх 
оченята цікавістю і щоразу радіє, коли пу-
стий садок наповнюється веселим сміхом 
і гамором. 30 років роботи у садочку – це 
не просто відлік часу, це – ціла історія. Вже 
дорослими стали ті діти, яких вона зустрі-
чала вперше, у далекому 1991 році, і най-
вища цінність для пані Надії – бачити, що 
її колишні дітки, вирісши, стали хорошими 
людьми. 

Надія Григорівна Бобкова розпочала 
роботу у ДНЗ «Пролісок» методистом. До 
цього (1975-1983 роки) працювала вихо-
вателем в Обухівському дитячому закладі 
«Ромашка», а потім – з 1983 по 1991 рік – 
завідуючою. Уже через три роки роботи у 
«Проліску» самовідданість, любов до дітей 
і своєї справи дозволили Надії Григорівні 
стати за педагогічне кермо дошкільного 
закладу, і по цей день вона є незмінним 
керівником, якого поважають колеги, ви-
хователі, й якому довіряють батьки. Усім 
відомо, що діти – то справжнє віддзерка-
лення дорослих, тож місія усіх працівників 
дошкільного закладу – бути взірцем для 
наслідування. Так вважає пані Надія, тому 
й не дивно, що на посаді завідуючої вона 
показала себе здібним педагогом, умілим 
адміністратором і організатором, а від-
так, власним прикладом заклала надій-
ний фундамент любові, взаємоповаги, 
розуміння у колективі. За її ініціативи було 
започатковано і змодельовано інноваційні 
форми організації навчально-виховного 

процесу, зокрема – поглиблене вивчення 
педагогічним колективом методів навчан-
ня й виховання, рекомендованих Марією 

Монтессорі та широке впровадження їх у 
практику роботи з дошкільниками. Втім, 
для Надії Григорівни головне у роботі не 
тільки дати дітям основу тут, у садочку, а й 
підготувати їх до подальших кроків у житті. 
Тож у закладі успішно готують дітей до на-
вчання в школі за інноваційною програмою 
«Інтелект України».

10-го квітня Надія Григорівна Бобкова 
відзначила свій сімдесятирічний ювілей. 
Левову частину життя вона присвятила 
тому, аби найменшим жителям громади 
подарувати справжнє, щасливе дитинство, 
і жодного разу не пошкодувала за свій 
вибір. У цей день Надію Григорівну вітали 
представники міської влади та керівництво 
Обухівського районного Управління освіти. 
А ми ж упевнені – привітань багато не бу-
ває, і від себе хочемо побажати пані Надії 
й надалі бути взірцем, випромінювати своє 
тепло і отримувати у відповідь вдячність 
у вигляді щасливих, маленьких сердець! 
Приєднуємось до поздоровлень! Многая 
літа! 

Аліна Савченко

ЖИТТЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ ДІТЯМ
30 РОКІВ ВІДДАНОЇ ПРАЦІ ЗАРАДИ УСМІШОК МАЛЕЧІ

К арантин не дає можливості на-
шим спортсменам на повну відчу-
ти дух перемоги та суперництва, 

але це – не про футбол. Весна і тепла по-
года дозволяє проводити змагання з цьо-
го виду спорту на свіжому повітрі, хоч і без 
глядачів. Саме так, 11 квітня, на стадіоні 
імені В. Мельника, у рамках  другого туру 
Першості Київщини з футболу, розгор-
нулись футбольні баталії між командами 
«Вертикаль» із міста Обухів і «Авангард» із 
села Бзів. Цього дня на спортивній арені 
вирували справжні футбольні пристрасті 
– гравці обох команд продемонструва-
ли свою майстерність, гарну техніку гри 
та яскраві прийоми з м’ячем. У ході матчу 
обухівська команда не дала шансу гостям 

і тричі поцілила у ворота суперника. Тож, у 
безкомпромісній грі визначено перемож-
ця – команду «Вертикаль» із міста Обухів. 
Гарний початок футбольного сезону-2021, 
сподіваємось він і задасть бадьорого духу 
та настрою нашим спортсменам на по-
дальші перемоги! 

Аліна Савченко

ФЕЄРИЧНА ПЕРЕМОГА

У день Вашого ювілею приносимо Вам свої привітання! Добра і радощів бажаєм, У день Вашого ювілею приносимо Вам свої привітання! Добра і радощів бажаєм, 
Здоров’я Вам на всі літа! Хай сонце весело Вам сяє, Хай квітне в серці доброта.Здоров’я Вам на всі літа! Хай сонце весело Вам сяє, Хай квітне в серці доброта.

Хай світять Вам життєві долі, Хай обминає Вас журба. Бажаєм Вам від всього серцяХай світять Вам життєві долі, Хай обминає Вас журба. Бажаєм Вам від всього серця
Любові, щастя і добра. Многая і благая літа!Любові, щастя і добра. Многая і благая літа!

З повагою Деремезнянський старостинський округЗ повагою Деремезнянський старостинський округ

Олену ЛитвинОлену Литвин
Старосту Деремезнянського  

старостинського округу

50 – не привід для печалі, 50 – це зрілість золота!50 – не привід для печалі, 50 – це зрілість золота!
Хай до ста, а може ще і далі Йдуть не озираючись літа.Хай до ста, а може ще і далі Йдуть не озираючись літа.

Вiтаэмо з Ювiлеэм!Вiтаэмо з Ювiлеэм! М и пам’ятаємо, що 26 квітня 1986 
року на четвертому енергобло-
ці Чорнобильської АЕС сталося 

два вибухи, які сповістили світ про тра-
гедію. Цей день записано чорними літе-
рами в історію людства і немає на Землі 
жодної людини, яку б не торкалась дана 
проблема. За визнанням майже усіх світо-
вих екологічних і правозахисних організа-
цій катастрофа на Чорнобильській АЕС є 
найбільшою катастрофою ХХ сторіччя.

   У 2021 році минають уже 35 років із 
дня трагедії, але боротьба з невидимим 
ворогом – радіацією – продовжується і 
триватиме ще незліченну кількість років. 
Пересічні мешканці нашої країни, зокрема 

нашого міста, майже не знають імен тих, 
хто віддавав своє життя, рятуючи світ від 
трагедії, багатьох героїв немає в живих, а 
ті, хто вижив, отримують підтримку й увагу 
з боку держави.

    Гіркий присмак чорнобильського неба 
відчули на собі і ліквідатори аварії,  меш-
канці Обухівщини. Управління соціального 
захисту населення виконавчого комітету 
Обухівської міської ради, докладає  мак-
симум зусиль для надання допомог, пільг 

та компенсаційних виплат, передбачених 
чинним законодавством та Постановами 
Кабінету Міністрів України, ліквідаторам та 
сім’ям потерпілих від катастрофи на ЧАЕС:

- відшкодування витрат на продукти хар-
чування ліквідаторам та потерпілим;

- оздоровлення в санаторно-курортних 
закладах осіб, віднесених до 1-ї категорії;

- відшкодування вартості проїзду;
- щорічна допомога на оздоровлення.
 На даний час на обліку в Управлінні со-

ціального захисту населення виконавчого 
комітету Обухівської міської ради перебу-
ває близько 2,3 тисячі осіб, віднесених до 
1,2,3,4-ї категорій, дітей та вдів/вдівців/, у 
тому числі ліквідатори 1-ї категорії – 261 
особа та 107 вдів/вдівців/.

 Низький уклін усім ліквідаторам аварії 
на ЧАЕС нашої громади, які 35 років тому, 
не шкодуючи свого здоров’я і життя, пра-
цювали в 30-кілометровій зоні радіацій-
ного лиха, аби якомога швидше зупинити 
розбурхану стихію некерованої ядерної 
реакції та ліквідувати наслідки Чорнобиль-
ської трагедії, тим самим, рятуючи мільй-
они людських життів. Щиро бажаємо всім 
вам та вашим рідним, близьким міцного 
здоров’я, життєвої енергії, сімейного за-
тишку, щастя, миру, добра й злагоди. 

Управління соціального захисту  
населення ВК Обухівської міської ради

ГІРКИЙ ПРИСМАК ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО НЕБА
 35 РОКІВ ПОТОМУ


