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Б лаговіщення – одне з найбільших 
весняних свят православної церк-
ви, дата якого не змінюється. За 

старим стилем свято припадає на 25 бе-
резня, а за новим – на 7 квітня, рівно за 9 
місяців до Різдва Христового. 

Саме слово «Благовіщення» означає 
«благовістя», «добру звістку». За біблійни-
ми переказами, цього дня архангел Гавриїл 
сповістив Діву Марію про майбутнє народ-
ження Ісуса Христа, тож у народі вважа-
ють, що Благовіщення навіть більше свято, 
ніж Великдень. Цьогоріч свято припало на 
четвертий тиждень Великого посту. 

З історії свята. 
За біблійними переказами, у день Бла-

говіщення Діва Марія читала Священне 
Писання, коли їй з’явився архангел Гавриїл 
і сказав: «Радуйся, Благодатна! Господь 
з тобою! Благословенна ти між жонами». 
Тим самим він повідомив, що саме вона 
стане Матір’ю Божого Сина. Здивована 
Марія запитала ангела, як може народи-
тися син у тієї, яка не знала чоловіка, на 

що він відповів: «Дух святий найде на тебе 
й сила Всевишнього окриє тебе, тому й 
святе, що народиться, назветься – Син Бо-
жий». Як зазначають історики, назва свята 
стала звичною лише з VII століття, до того 
йому давали інші назви: зачаття Христа, 
Благовіщення про Христа, Початок споку-
тування і т.д. Церква вважає, що цим днем 
і починається Євангельська історія: разом 
із благою звісткою покладено початок по-
рятунку роду людського. В Україну свято 
прийшло з утвердженням християнства. 
У народі одержало назву «третьої зустрічі 
весни» (після Стрітення і Сорока Муче-
ників). Вважається, що весна в цей день 
остаточно поборола зиму, Бог благослов-
ляє землю і відкриває її для сівби. 

Традиції на Благовіщення. 
У день Благовіщення Пресвятої Богоро-

диці у храмах проводять святкові служби. 
Богослужіння цього дня сповнене піднесе-
них, величних і радісних гімнів, а з уст свя-
щеника багато разів звучить добре знане 
всім привітання архангела: «Радуйся!». З 

нагоди свята дозволялися певні посла-
блення у дотримані Великого посту: в меню 
можна додавати страви з риби та морепро-
дуктів. Важливою на свято Благовіщення є 
й атмосфера в домі – не можна сваритися 
з рідними та близькими, і не можна вико-
нувати ніяких хатніх робіт. «Птах гнізда не 
в’є, дівчина коси не заплітає», – так мовить 
народна приказка про свято. За народни-
ми уявленнями, лише після Благовіщення 
можна було розпочинати польові роботи. 
Раніше ж «турбувати» землю вважалося 
великим гріхом. Уже наступного дня після 
Благовіщення садівники і городники за-
ймалися своїми роботами, вірячи, що це 
принесе хороший урожай. 

Вітаємо усіх зі святом! Нехай ваша віра 
і щира молитва сповнить серця спокоєм, 
надихне вас на нові звершення і додасть 
сил. Нехай це свято для кожного стане 
вісником тепла, щастя, радості і приємних 
подій.

Аліна Савченко

У кожного з нас, імовірно, є знай-
омі, котрі вже перехворіли на 
COVID-19. У тих, кого спіткала 

коронавірусна біда, історія на шляху до 
одужання – своя. Хтось переніс її у легкій 
формі і «віддувся» чаєм з лимоном, комусь 
довелось побувати у лікарняній палаті під 
крапельницями, а хтось потребував кис-
невої підтримки чи, навіть, штучної вен-
тиляції легень. Так чи інакше, за рік наше 
ставлення до коронавірусу змінилось. Ми 
чітко зрозуміли – він існує, і, буває, у най-
жорстокіших своїх проявах. 

«Здається, у мене коронавірус», – такі 
думки виникають одразу, як тільки відчули 
слабкість, почався кашель, підіймається 
температура чи зникають запахи та смак. 

Реакція людей на такі симптоми різна – у 
одних виникає паніка, інші починають «гуг-
лити» і лікуватися самостійно. Проте, ні у 
випадку паніки, ні у випадку самолікування 
– алгоритм дій невірний, говорять медики. 
Перший крок, який має зробити людина з 
виявленням симптомів, – звернутися до 
сімейного лікаря, навіть, якщо у вас ніякий 
не коронавірус, а звичайна ГРВІ. «Із перши-
ми ознаками захворювання рекомендова-
но одразу звертатися до свого сімейного 
лікаря: телефонувати, або ж записуватися 
на прийом онлайн, чи через реєстратуру 
(тел. 0673360818 – прим. авт.). Сімейні 
лікарі проводять прийом у звичному ре-
жимі щодня – з 8 ранку і до 16:00. Також на 
екстрені випадки працює черговий кабінет, 

до 20:00», – говорить Оксана Фетисенко, 
директорка Обухівського міського центру 
первинної медико-санітарної допомоги. 

У разі, якщо при огляді лікар запідозрить 
коронавірус, пацієнта направлять на про-
ходження тесту. 

В Обухівському міському центрі ПМСД 
тестування можна пройти безкоштовно, 
наступного ранку після направлення ліка-
ря (до 12:00), адже тести на коронавірус 
необхідно здавати натщесерце. Варіантів 
проходження тесту на COVID-19 два – це, 
так званий експрес-тест, результати якого 
з’являться вже за 15 хвилин, і повний тест, 
який направляється в лабораторію і видає 
результат протягом дня. У подальшому, 
якщо ковід-тест позитивний, але ваш стан 
задовільний, лікар буде консультувати вас 
у телефонному режимі. 

Продовження  на стор.2 

ДАВ ГО СПОДЬ – ДОЧЕКАЛИСЯ БЛАГОВІЩЕННЯ!

П ерша партія індійської вакцини 
Covishield прибула до України 23 
лютого.  І, хоч скептиків і «домаш-

ніх експертів» щодо її дієвості вистачало, 
все ж таки Обухів успішно розпочав першу 
хвилю вакцинації – до неї були включені ме-
дичні працівники, котрі працюють у самому 
епіцентрі хвороби. Вже з 22 березня розпо-
чато другий етап організації щеплень, до 

якого, окрім лікарів,  додались працівники 
соціальної сфери та люди похилого віку 
(80+). Як пояснює директорка Обухівсь-
кого центру первинної медико-санітарної 
допомоги Оксана Фетисенко, пацієнтам із 
цих категорій телефонують сімейні лікарі, 
а також списки тих, хто піддається друго-
му етапу імунізації, надають самі соціальні 
служби та територіальний центр. 

За затвердженою МОЗ так званою «до-
рожньою картою», дорослі, віком від 18-ти 
років, котрі не ввійшли до пріоритетних 
груп, будуть вакцинуватися у 5-му етапі, 
проте, записуватися до черги можна вже 
зараз. «Записатися до черги можна через 
додаток «Дія», котрий легко завантажити 
на мобільний телефон. Також можна звер-
нутися або до свого сімейного лікаря, або 
в реєстратуру (тел. 0673360818) і вас за-
пишуть. Як тільки з’явиться чергова партія 
вакцини – сімейні лікарі будуть зв’язувати-
ся з пацієнтами і викликати на щеплення», 
– коментує Оксана Фетисенко. Станом на 
середу, 7 квітня, Обухівська лікарня прий-
няла ще 200 доз індійської вакцини. За 
словами головної лікарки Оксани Фети-
сенко, більш ніж за місяць щеплень скарг 
на ускладнення та погане самопочуття від 
пацієнтів не надходило. «Загалом, будь-я-
ка вакцина має місцеву реакцію, як і ця. Це 
може бути почервоніння, біль чи набряк у 
місці ін’єкції, може піднятися температура 
(зазвичай не вище 38 градусів), протягом 
доби може відчуватися втомлюваність. Ось 
такі реакції ми спостерігали, але вони були 
тимчасовими», – пояснила пані Оксана.  

Вакцинація вакцинацією, але після ще-
плення необхідно продовжувати дотриму-
ватися протиепідемічних правил – наголо-
шують лікарі. Мабуть, вам теж доводилося 
чути про те, що і після вакцинації дехто 

заразився коронавірусом. Втім, як зазна-
чають медики, не виключенням є факт, що 
людина може отримати першу дозу вакци-
ни, вже будучи інфікованою, коли симпто-
ми хвороби ще не помітні. Та й для того, 
аби повністю убезпечити себе, необхідно 
отримати дві ін’єкції, адже одноразова 
вакцинація захищає організм на 80 від-
сотків. За 12 тижнів потрібно повторити 
процедуру, аби «закріпити» результат. «По-
вторна вакцинація захищає організм вже 
на 95-98 відсотків. Не дивлячись на те, що 
наразі вакцин в країні не вистачає, ті, хто 
отримав першу дозу, можуть не хвилюва-
тися, для них передбачена і друга», – за-
певнила Оксана Фетисенко. 

Шановні читачі! Якщо у вас є знайомі по-
хилого віку, які не мають сімейного лікаря, 
допоможіть їм укласти декларацію, адже 
контроль над вакцинацією проводить 
сімейний лікар. Якщо ви теж ще не уклали 
угоду, варто звернутися до реєстратури 
(тел. 0673360818), записатися на прий-
ом, і прийти в зазначений час із паспор-
том, кодом і мобільним телефоном. До 
того ж, записати до сімейного лікаря свою 
бабусю, або дідуся, ви теж можете й самі, 
головне, аби на момент укладання декла-
рації ви були на зв’язку. Дотримуйтесь 
простих порад медиків, завжди допома-
гайте один одному у скрутний час і будьте 
здорові!                                     Аліна Савченко

ОПЕРАЦІЯ «ІМУНІЗАЦІЯ». В ОБУХОВІ ПРОХОДИТЬ ДРУГИЙ ЕТАП ЩЕПЛЕНЬ ВІД COVID-19
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1. ДИРЕКТОРА ОБУХІВСЬКОЇ  
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ.

2. ДИРЕКТОРА ОБУХІВСЬКОГО 
КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ ЮРІЯ 
ДОМОТЕНКА.

Загальні вимоги до кандидатів:  
- вища освіта відповідного професій-

ного спрямування; 
- стаж роботи у сфері культури не мен-

ше трьох років;
- володіння державною мовою;
- володіння основними навичками ро-

боти на комп’ютері з відповідними про-
грамними засобами;

- здатність за своїми діловими і мо-
ральними якостями, освітнім і професій-
ним рівнем виконувати відповідні поса-
дові обов’язки.

Особи, які беруть участь у конкурсі, 
упродовж 30 днів з дня оголошення кон-
курсу подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з надан-
ням згоди на обробку персональних да-
них відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних»;

- автобіографію, що містить прізви-
ще, ім’я та по батькові, число, місяць, 
рік і місце народження, інформацію про 
громадянство, відомості про освіту, тру-
дову діяльність, посаду (заняття), місце 
роботи, громадську роботу (у тому числі 
на виборних посадах), контактний номер 
телефону та адресу електронної пошти 
чи іншого засобу зв’язку, відомості про 
наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, 
копії документів про вищу освіту;

- програми розвитку закладу в ко-

роткостроковій (строком на 1 (один) рік) 
та довгостроковій (строком на 5 (п’ять) 
років) перспективах, у якій повинні бути 
чітко відображені заходи, які вжива-
тимуться претендентом на вирішення 
проблем, що висвітлені у звіті, а також 
заходи, що будуть вживатися з метою 
забезпечення фінансово-господарської 
стійкості закладу та підвищення ефек-
тивності його діяльності;

- два рекомендаційні листи довільної 
форми;

- мотиваційний лист довільної форми.
Перелік документів є вичерпним. Осо-

би можуть надавати інші документи, які, 
на їх думку, підтверджують професійні чи 
моральні якості. Особи, які подають до-
кументи, відповідають за достовірність 
поданої інформації.

Дата початку приймання документів: 
12 квітня 2021 року.

Дата початку формування конкурсної 
комісії: 12 квітня 2021 року.

Умови та строки  
проведення конкурсу: 

 

за рішенням конкурсної комісії до участі 
в конкурсі не допускаються особи, які 
не відповідають вимогам, зазначеним у 
Законі України «Про культуру» (ст. 211). 
Конкурсна комісія проводить перше за-
сідання через 10 днів після закінчення 
строку приймання документів.

Документи приймаються  
за адресою: 

08700, м. Обухів, вул. Київська, 14, від-
діл культури, національностей та релігій 
виконавчого комітету Обухівської міської 
ради; e-mail:  kulturaobuhiv@ukr.net

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ ВИКОНАВЧОГО  
КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ОГОЛОШУЄ КОНКУРСИ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
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П оліціянти Обухівщини затримали 
чоловіка, який через металоб-
рухт позбавив людину життя.

Слідчі за процесуальним керівництвом 
Обухівської окружної прокуратури повідо-
мили зловмиснику про підозру за скоєння 
злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне 
вбивство) Кримінального кодексу України. 

Подія сталася в місті Українка Обухівсь-
кого району. З метою скоєння крадіжки, у 
вечірній час, на територію пункту прийому 
металобрухту проник 34-річний чоловік. 
Побачивши охоронця, зловмисник взяв 
до рук металевий відрізок арматури та 
погрожуючи останньому наказав відкри-
ти металевий контейнер, де знаходилась 
мідь. Після цього, завів чоловіка до ме-
талевого пересувного вагончика та наніс 
декілька ударів металевою арматурою 
по голові. Від отриманих тілесних ушкод-
жень 53-річний потерпілий помер на місці,  
а зловмисник зник. 

Пізніше, аби вивезти металобрухт, 
фігурант повернувся на місце події на  
таксі. Однак на заваді йому стали  
правоохоронці. 

Співробітники Обухівського районного 
управління поліції затримали місцевого 
мешканця в порядку ст.208 Кримінального 
процесуального кодексу України. 

Всі речові докази вилучено та направ-
лено на експертизу.  Також правоохоронці 
затримали в порядку ст. 208 Кримінально-
го процесуального кодексу України водія 
таксі, який втікав з місця події та скоїв наїзд 
на поліцейських. За даним фактом відкри-
то кримінальне провадження за ч.2 ст.345 
(Погроза або насильство щодо працівника 
правоохоронного органу) Кримінального 
кодексу України. Досудове розслідування 
триває.

Обухівське районне управління поліції 
ГУНП в Київській області

31 березня о 17:10 на пункт зв’язку ча-
стини 16 ДПРЧ м. Обухів надійшло пові-
домлення про пожежу у дитячому садочку 
«АЛЬОНУШКА» у місті Українка Обухівсько-
го району. На ліквідації пожежі було задіяно 
9 одиниць техніки та 35 чоловік особового 
складу. Відбулась евакуація 108 дітей та 40 
працівників садочка. Ймовірною причиною 
пожежі стало коротке замкнення електро-
мережі. Вчасна реакція персоналу, спра-
цювання сигналізації та швидке прибуття 
техніки допомогло локалізувати пожежу 
на незначній території, внаслідок чого бу-

дівлю вдалося врятувати.
Рятувальники наголошують на тому, що 

дотримання правил пожежної безпеки є 
вкрай важливим:

- Не лишайте ввімкненими електропри-
лади в електромережу. 

- Не лишайте вогонь без нагляду. 
- Вчасно обслуговуйте системи проти-

пожежного захисту та слідкуйте за елек-
трогосподарствою

- Не спалюйте листя і суху траву.
Будьмо свідомими!

Обухівський РС ГУ ДСНС

КРАПЛИНА КРОВІ НА МЕТАЛІ

ПОЖЕЖА У САДОЧКУ. 
РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАКЛИКАЮТЬ  

ДОТРИМУВАТИСЬ ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, 
що порядок надання індивідуальних по-
даткових консультацій регламентовано 
розділом 3 Податкового кодексу України 
від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі зміна-
ми та доповненнями. Зокрема, за звер-
ненням платників податків у паперовій або 
електронній формі контролюючий орган 
надає їм безоплатно індивідуальні подат-
кові консультації з питань практичного 
застосування окремих норм податкового 
та іншого законодавства, контроль за до-
триманням якого покладено на такий кон-
тролюючий орган, протягом 25 календар-
них днів, що настають за днем отримання 
такого звернення даним контролюючим 
органом.

Звернення платників податків на отри-
мання індивідуальної податкової консуль-
тації у паперовій або електронній формі 
повинно містити:

-  найменування для юридичної особи 
або прізвище, ім’я, по батькові для фізич-
ної особи, податкову адресу, а також но-
мер засобу зв’язку та адресу електронної 
пошти, якщо такі наявні;

-  код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних 
осіб) або реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (для фізичних 

осіб) або серію та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні пе-
реконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому орга-
ну і мають відмітку у паспорті);

-  зазначення, в чому полягає практична 
необхідність отримання податкової кон-
сультації (наведення фактичних обставин);

-  підпис платника податків або кваліфіко-
ваний електронний підпис;

-  дату звернення.
На звернення платника податків, що не 

відповідає вищевказаним вимогам, ін-
дивідуальна податкова консультація не 
надається, а надсилається відповідь за 
підписом керівника (заступника керівника 
або уповноваженої особи) у паперовій або 
електронній формі у порядку та строки, пе-
редбачені Законом України «Про звернен-
ня громадян».

Наголошуємо, що індивідуальна подат-
кова консультація має індивідуальний ха-
рактер і може використовуватися виключ-
но платником податків, якому надано таку 
консультацію.

ГУ ДПС у Київській області

ЯК ОТРИМАТИ ІНДИВІДУАЛЬНУ  
ПОДАТКОВУ КОНСУЛЬТАЦІЮ?
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14 квітня 2021 року в приміщенні 
лікарні м. Українка відбудеться День 
донора.

Просимо усіх, хто хоче стати  донором, 
і донорів, які постійно здають кров, при-
йти  в цей день і допомогти  тим, хто по-
требує переливання крові та її компо-
нентів. Це в основному онкохворі, хворі 
з анеміями  при  захворюваннях шлунка, 
печінки, селезінки, імунної системи; вої-
ни, що отримали  поранення на війні; 

хворі з хронічною патологією дихальних 
шляхів та серцево-судинної системи.

Обслуговувати  донорів буде виїзна 
бригада Київського обласного центру 
крові м. Біла Церква з 9:00 до 13:00.

При  собі мати  паспорт та ідентифіка-
ційний код, які потрібні для отримання 
грошового заохочення.

Тел.: 096 453-97-06.
І.О. Щур, завідуючий служби крові 

Обухівського району

ДЕНЬ ДОНОРА
У  шкільному середовищі є такий 

жарт, мовляв, усвідомлення від-
повідальності починається з того 

моменту, як класний керівник повідомляє 
дату проходження державної підсумкової 
атестації. І справді, випускні іспити – час 
показати, як плідно учень працював про-
тягом навчальних років і на скільки засвоїв 
програму. Іспити складають випускники 
початкової школи  (4 клас), основної (9 
клас) та старшої школи (11 клас), зазви-
чай, наприкінці навчального року. Проте 
цьогоріч ситуація в системі охорони здо-
ров’я не тільки перевела учнів шкіл на дис-
танційну форму навчання, а й позбавила 
необхідності проходження ДПА. 

Так, наприкінці березня прес-служба 
Міністерства освіти і науки України повідо-

мила, що учні випускних класів у 2020-2021 
навчальному році звільнені від проходжен-
ня підсумкової атестації. У відомстві пояс-
нили, що таке рішення ухвалене з огляду на 
надзвичайну ситуацію в країні, котру спри-
чинило поширення коронавірусу. Втім, 
у Міносвіти радять не плутати державну 
підсумкову атестацію з зовнішнім неза-
лежним оцінюванням (ЗНО), адже останнє 
стартує для тих, хто готується вступити до 
вишу, вже з 25 червня. «ЗНО не скасували 
і поки скасовувати не збираються. Ті, хто 
хоче вступити у ВНЗ цього року, повинні 
скласти зовнішнє незалежне оцінювання, 
адже інших шляхів вступу до вишів не пе-
редбачено», – йдеться на сайті відомства.

Аліна Савченко

УЧНІ ШКІЛ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ДПА. А ЯК ЖЕ ЗНО?

Продаю запчастини для Пежо, Сітроен джампер  
та майстерню 9 м кв. з дворівневим погребом в Українці.  

(050) 410 80 48      (068) 424 84 88

ПРОДАЖ

11 квітня, світова громадськість згадує 
події, котрі відбувалися у 1945 році, і від-
значає Міжнародний день визволення 
в’язнів фашистських концтаборів. Цю дату 
було встановлено в пам’ять про інтерна-
ціональне повстання в’язнів найбільшого 
концентраційного табору – Бухенвальд. 
Саме 11 квітня 1945-го року з цього табо-
ру смерті вийшов останній звільнений в’я-
зень. 

Тисячі фактів, спогадів самих в’язнів, 
світлин, мемуарів розповідають нам про 
жахливий геноцид у концентраційних та-
борах на території України, Німеччини, 
Польщі. Система фашистських концта-
борів призначалася для знищення цілих 

народів, зокрема, слов’янських, євреїв, 
циган. Сумна статистика свідчить, що за 
роки Другої світової війни через табори 
смерті пройшли понад 20 мільйонів людей 
із 30-ти країн світу, з них 5 мільйонів – гро-
мадяни Радянського Союзу. Близько 12 
мільйонів осіб не дочекалися звільнення, 
серед них – 2 млн дітей. Біографії людей, 
котрі пройшли через пекло концтаборів, 
– це справжні уроки мужності для всіх по-
колінь. Схиляємо голови перед пам’яттю 
вбитих, замучених на смерть роботою у 
концтаборах, тих, хто пройшов крізь жахи 
фашистських катівень і вистояв. Про це не 
можна забувати!  

Аліна Савченко

ПАМ’ЯТАЄМО ПРО ТИХ, ХТО ПОБАЧИВ ПЕКЛО

Пачаток на стор.1 
Що робити, якщо самопочуття погір-

шується? 
У більшості випадків, за річною статисти-

кою, інфіковані мають легку форму захво-
рювання. Та, якщо ви відчуваєте, що ваш 
стан випадково став погіршуватися, у вас 
слабкість і утруднене дихання, біль у гру-
дях, або ж температура тіла піднялася за 
38 – одразу повідомте свого лікаря, або 
викликайте швидку (103). Бригада оцінить 
ваш стан і, за потреби, відвезе до відповід-
ної лікарні. 

… Якщо швидка відмовляється їхати 
на виклик? 

У кожній області створені спеціальні га-
рячі лінії, де можна отримати інформаційну 
допомогу. Ні для кого не секрет, що зараз 

лікарі працюють понаднормово, то ж тра-
пляється, що швидка одразу не приїздить 
на виклик. На випадок, якщо самочуття по-
гіршується, але до вас із якихось причин не 
доїхала швидка, повідомте про ситуацію 
на гарячу лінію «COVID-19» за номером те-
лефону 0456-31-00-46. У такому випадку 
бригаду лікарів має викликати диспетчер 
гарячої лінії. 

Пам’ятайте, не все в руках Божих, а лікарі 
– такі ж люди із сім’ями, як і ми, тож інколи 
нам самим необхідно бути відповідальни-
ми за своє життя. Не ігноруйте симптоми 
хвороби, не займайтеся самолікуванням, 
бережіть себе, дотримуйтесь карантинних 
норм – не дайте шансу коронавірусу!

 
Аліна Савченко



30 березня відбулось пленарне засідан-
ня Обухівської міської ради. Проект поряд-
ку денного 8-ї сесії містив 48 загальних 
питань, включаючи пункт «різне» та більше 
ста земельних питань. Як відомо, Обухів 
знаходиться у червоній зоні карантину, тож 
деякі із питань, а також  звіти керівників ко-
мунальних підприємств заслуховувалися 
за скороченою процедурою. Також пункти 
порядку денного щодо приймання-пере-
дачі документів із сільських та селищних 
рад приймалися «пакетом». 

Головні з питань, що розглядалися на 
пленарному засіданні, стосувались освіти 
та медицини. Нагадаємо, з 1 квітня в 
Обухівській громаді стартуватиме прий-
ом документів для вступу до 1-го класу, 
тож заступниця міського голови Антоніна 
Шевченко повідомила про планову мере-
жу загальної середньої освіти на 2021-22-
й навчальний рік. Відтак, за попередніми 
даними, до шкіл покрокують вперше 7042 
дитини, що на 283 більше, ніж поточного 
навчального року. 

У період карантину надважливим є пи-
тання охорони здоров’я. Ситуація із за-
хворюваністю на COVID-19 загострюється 
і для того, аби убезпечити дітей і вчителів, 
міський голова Олександр Левченко нака-
зав представникам комісії з питань ТЕБ і 
НС підготувати рекомендацію до Управлін-
ня освіти щодо переведення початківців на 
дистанційну форму навчання. Під час сесії 
згадали тих, хто щодня самовіддано рятує 

життя людей. Міський голова звернувся до 
депутатів із проханням підтримати пропо-
зицію щодо додаткового виділення 1 млн 
грн для стимулювання медичних праців-
ників, котрі працюють із хворими на коро-
навірус. Відповідне рішення було винесене 
на голосування і підтримане депутатами. 
Нагадаємо, наразі Обухівська багатопро-
фільна лікарня інтенсивної терапії пере-
ведена в «ковід-режим», хворих приймає 
й інфекційне відділення у місті Українка. 
«Додатково буде відкрито ще 150 місць у 
хірургічному, травматологічному, терапев-
тичному і ЛОР відділеннях», – повідомив 
Олександр Левченко. 

У розрізі питань, що стосуються охорони 
здоров’я, депутати підтримали і проект рі-
шення щодо внесення змін до комплексної 
програми розвитку та фінансової підтрим-
ки закладів охорони здоров’я, що надають 
медичну допомогу на території Обухівсь-
кої громади на 2021-2025 роки. Депута-

ти підтримали пропозицію додаткового 
фінансування галузі медицини у сумі більш 
ніж 6 мільйонів гривень. Кошти планують 
розподілити на:

-  оплату комунальних послуг у закладах 
охорони здоров’я; 

- відшкодування ліків для зняття больо-
вого синдрому; 

- придбання основних засобів для амбу-
латорій (с. Красна Слобідка, с. Германівка, 
с. Перше Травня); 

- капітальний ремонт амбулаторії № 3  
(мкрн. Яблуневий); 

- ремонт рентген-кабінету в Обухівській 
багатопрофільній лікарні інтенсивної тера-
пії; 

- фінансову підтримку Обухівської сто-
матологічної поліклініки. 

Дякуємо  міському голові, депутатам, 
профільним заступникам за плідну та ре-
зультативну роботу на благо життя і здо-
ров’я громади!

ПРОДАЖ
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Власник продає в Плютах земельну ділянку 10 соток.
(050) 410 80 48      (068) 424 84 88

В ін вдивлявся у скло. Руки спокійно 
тримали кермо автівки, що несла 
його вечірнім містом. Через скло 

виднілись вулиці. У темряві зимового вечора 
люди та автівки розмивались. На скло пада-
ли важкі краплі грудневого дощу та лишали 
по собі патьоки, що скоріше нагадували злих 
швидкісних слимаків. Оті слимаки нещад-
но були збиті раз по раз щітками авто. Та під 
тими слимаками й без того розмиті силуети 
авто та людей зовсім розчинялись у темряві. 
Від того складалось враження, що ворушать-
ся самі вулиці. Вони немов оживали, як у яко-
мусь черговому голлівудському блокбастері.

Шлях до неї від роботи не займав багато 
часу. Самотність існування у цьому світі вона 
скрасила йому несподівано. Увірвалась до 
його розміреного життя та влаштувала там 
безлад, який зазвичай створюють жінки, що 
зручніше вмощуються у стосунках з чоловіка-
ми. На кожній поличці його підсвідомості те-
пер знаходилось щось від неї. І те щось впер-
то відсторонювало думки та рішення, які до 
того спокійнісінько собі отак там мешкали.

Він видихнув через стиснуті зуби та пере-
ключив передачу. Автівка заревіла обертами і 
почала, немов хижий небезпечний звір, при-
тишувати хід, противлячись рішенню наїз-
ника. Та він не звернув на те уваги. Усі його 
думки були у них, у їхніх відносинах. А цей по-
рикає, порикає – та й загальмує потихеньку. 
Шлях був мокрий від дощу, тому небезпечний 
та підступний.

Знову згадав про неї. Про її руки, що ніжно 
пестили його обличчя. Про шкідливі оченята. 
Про вдачу заполонити собою усе навкруги. 
Вона ніколи не ображала його. Принаймні сві-
домо. Хоч і мала вибуховий характер. Та все 
одно він чіплявся за те. 

Вона була немов подарунком долі. Ковтком 
свіжого повітря. Чи кохав він її? Замислився. 
Та ненадовго. Так. Кохав. Чи хотів бути разом? 
Хіба це питання? То що ж?

Знову перекинув передачу, змушуючи сво-
го звіра зупинитись. Вийшов з авто та підста-
вив обличчя під дощ. Той діловито почав випи-
сувати холодними слимаками по обличчю. Та 
це не притушило думок.

Колись. Дуже давно. Він те пам’ятав. Ота 
стара шкапа. Бодай її. Хоча, мабуть, вона вже 
десь у райських кущах. А може й ні. Бо оті самі 
райські кущі навряд чи існують для відьом. У 
них, мабуть, свої кущі. Напевно, що старої вже 
нема на цьому світі. Її нема. А прокляття її є.

Він відкрив рота назустріч дощу і слима-
ки поповзли досередини. Опустив обличчя. 
Сплюнув слимаків.

Якби отак легко можна було б виплюнути 
оте прокляття…

Спочатку він радів тому прокльону. Коли 
стара шкапа видала на нього отой прокльон 
– вухам не повірив. Зрадів навіть. Та хто ж від 
такого відмовиться. А от тепер…

Знову видихнув різко повітря крізь зуби та 
сів у авто. Не знав, що робити. Волів їхати до 
неї, до коханої. Та не міг. Хотілось розвернути 
авто та втекти якнайдалі.

Завів двигун та скиглячи рушив далі у на-
прямку її будинку. На душі було важко та мо-
торошно.

Гарний прокльон і важке прокляття. Сумно 
всміхнувся. Коли стара побажала йому знати 
все, що відбудеться, він не міркував собі саме 
отак. Як зараз.

Він насолоджувався своїм знанням, яке інші 
вважали за унікальне передчуття. Він оминав 
темні плями долі, бо знав про них. Він зали-
шав по собі гарний слід з людьми, яким не 
судилося побачити наступний ранок. Бо знав 
про те, що вони його не побачать. Гарно за-
робляв, чітко розуміючи, хто й коли та скіль-
ки ладен платити. І тут, саме зараз, він відчув 
увесь тягар отого прокляття. Ні, це не дару-
нок, як спочатку вважав. Це важкий тягар. 
Надважкий.

Телефон показав на екрані її зображення. 
Для тупих було підписано – «Кохана». Натис-
нув на зелену трубку.

- Ти скоро, коханий?
- Так. За кілька хвилин буду, Сонечко.
- Я сумую. Чекаю на тебе. Ти моя доля.
Поклав трубку, зціпив зуби та рикнув безпо-

радно. Бо зі своїм прокляттям знав достемен-
но. Не він її доля. А той, що буде після нього. 
Наступний.

Роман Нестеренко

НАСТУПНИЙ

П очинаючи з 1 квітня 2021, Поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2020 року № 1279 

«Деякі питання організації виплати пенсій 
та грошової допомоги» змінено Порядок 
виплати і доставки пенсії та грошової до-
помоги.

Згідно вищевказаного Порядку, з 1 квіт-
ня 2021 року виплата допомоги на похо-
вання, суми пенсії, недоотримані у зв’язку 
зі смертю пенсіонера, будуть здійснюва-
тися виключно через банківські установи, 
з якими Пенсійним фондом укладено до-
говори на здійснення відповідних операцій 
(згідно переліку).

Виходячи з вищевикладеного, при звер-
ненні до органів Фонду для отримання 
допомоги на поховання або недоотрима-
ної пенсії до документів, що ідентифіку-
ють заявника, та документів про смерть в 
обов’язковому порядку необхідно надава-
ти довідку про реквізити банківського ра-
хунку, відкритого на особу, що звертається 
за отриманням послуги.

Відповідно до статті 53 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», у разі смерті пенсіоне-
ра допомога на поховання виплачується у 
розмірі двомісячної пенсії померлого тим 
особам, які здійснили поховання.

Якщо померла особа одержувала пенсію 
відповідно до Закону України «Про пенсій-
не забезпечення осіб, звільнених з військо-
вої служби, та деяких інших осіб», то особі, 
яка здійснила поховання, виплачується 
допомога у розмірі тримісячної пенсії, але 
не менше п’ятикратного розміру прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб. 
Допомога на поховання не виплачується, 
якщо поховання пенсіонера здійснено за 
рахунок держави.

Перелік банківських установ:
1. ПАТ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ 
     БАНК УКРАЇНИ”
2. ПАТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”
3. ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
4. ПАТ “ЮНЕКС-БАНК”
5. ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”
6. ПАТ “АЛЬФА-БАНК”
7. ПАТ “ПУМБ”

8. ПАТ “УКРСИББАНК”
9. ПАТ АБ “УКРГАЗБАНК”
10. ПАТ АБ “ПІВДЕННИЙ”
11. ПАТ “КРЕДОБАНК”
12. ПАТ “УКРЕКСІМБАНК УКРАЇНИ”
13. ПАТ “ІДЕЯ БАНК”
14. ПАТ “КБ “АКОРД”
15. ПАТ “КРИСТАЛБАНК”
16. ПАТ “ТАСКОМБАНК”
17. ПАТ “КОМЕРЦІЙНИЙ 
       ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК”
18. ПАТ “ОТП БАНК”
19. ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Відділ обслуговування громадян № 13  
головного управління Пенсійного фонду 

України у Київській області

ЗМІНА ПОРЯДКУ ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ

Офіційний сайт obcity.gov.ua:
• Онлайн-трансляція засідань
• Місцеві петиції
• «Громадський бюджет»
• Система електронних закупівель «ProZorro»
• «Відкрите місто»
• «Відкритий бюджет»
• Запит на отримання публічної інформації
• Запис на прийом до лікаря за електронною  
    медичною системою «Helsi»
• Платформа електронних консультацій
• Телеграм-група «Безпечне місто Обухів»

Обухівська міська рада
Адреса: 08700, Україна, Київська обл.,  
м. Обухів, вул. Київська, 10
Телефон: (04572) 5-32-32 (гаряча лінія),       
(04572) 5-02-46 (приймальня)
E-mail: info@obcity.gov.ua, 
vykonkom@obcity.gov.ua
Веб-сайт: obcity.gov.ua
У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією 
в країні та громаді, прийом громадян ведеть-
ся дистанційно за телефонами гарячої лінії та 
приймальні Обухівської міської ради.

МИ ВІДКРИТІ ДЛЯ ГРОМАДИ

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.

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Восьма сесія восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Обухівської  
міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році 
 
З метою врегулювання економічних, господарських відносин щодо використання об’єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади, відповідно до Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна», керуючись підпунктом 30 пункту 1 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійних комісій з  питань: фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; комунальної власності, житлово-
комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури                   

 
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році (додається). 
2.Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради висвітлити Перелік об’єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади,  

                що підлягають приватизації у 2021 році на сайті Обухівської міської ради. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Савенка М.М.  

 
Міський голова                                                               О.М.  Левченко 

 
Перелік 

об’єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році 
 
№з/

п 
Назва об’єкта Адреса Рік введення в 

експлуатацію 
Площа, м2 Балансова вартість, грн Примітка 

1 Гараж здвоєний м. Обухів, вулиця 
Київська, 105Д 

1976 35,0 2090,0  

2 Гараж м. Обухів, вулиця 
Київська, 105Є 

1976 19,5 1165,0  

 
Секретар міської ради                                 С.М. Клочко                                                                                                                                Начальник управління  економіки                             А.М. Кондратюк 
 

У правління соціального захисту 
населення виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради 

повідомляє вам, що з 01 квітня 2021 
року заяви на матеріальну допомогу 
приймаються спеціалістами управління 
за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова, 
13, корпус 1. Більш детальну інформа-
цію можна отримати за  тел.: 6-42-05 
або 0964426643.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ОБУХІВСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ!



 Громадсько-політична газета «Обухівські 
вісті»,  № 7 (922)  від 12 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.

Шута Тетяна Семенівна Шута Тетяна Семенівна 07.04.1936 (85 років)07.04.1936 (85 років)

Забарна Марія Іванівна Забарна Марія Іванівна 01.04.1941(80 років)01.04.1941(80 років)

Вiтаємо ювілярівВiтаємо ювілярів
с. Мала Вільшанка!с. Мала Вільшанка!

4  7     (922) 

Ш ановні читачі! У циклі публіка-
цій «Селами нашої громади» 
ми знайомимо вас ближче 

з історією, особливостями і культурною 
спадщиною сіл-сусідів, що після місцевих 
виборів увійшли до Обухівської міської 
територіальної громади. У минулому ви-
пуску ми поринули в давню історію і су-
часне життя села Германівка. Сьогодні ж 

наш тур пролягає через не менш славет-
не, історичне село – Нещерів. Приєднуй-
тесь до цікавої подорожі! 

Село Нещерів розташоване на право-
му березі річки Стугна, за 3 кілометри від 
міста Обухів. Його заснування датується 
1605-м роком. Неважко здогадатися, що 
історична назва села пов’язана з ім’ям ві-
домого Нестора Літописця, а раніше зву-
чала як Нещир, Несторів. Місцевість та-
кож відома як родова власність багатого 
козацького роду сербського походження 
Гудим-Левковичів. Один із представ-
ників цього благодатного роду в 1794-му 
році побудував у селі Преображенський 
храм, що є унікальним і досить цікавим 
зразком українського бароко. Церква 
вважається найпізнішим зразком такого 
стилю в Україні, адже вже 1800-му Пав-

ло I видав указ про будівництво церков 
лише у синодальному стилі. На території 
храму також розташований старовинний 
кам’яний хрест, кілька могил монахів та 
архімандрита Мельхиседека. У храмі є 
склеп, форма та коридори якого породи-
ли легенди про загадкові підземні ходи 
протяжністю в декілька кілометрів. Як 
розповідають місцеві, там було знайдено 
рештки поховань духовенства, розграбо-
вані в радянські часи. 

Серед об’єктів культурної спадщини 
села Нещерів – Спасо-Преображенський 
скит, каплиця в монастирі, братська мо-
гила воїнів Радянської Армії, які загинули 
в роки Другої світової війни. До речі, ціка-
ва і досить зворушлива деталь пам’ятни-
ка воїнам – пробита кулею каска, а на якій 
сидить маленька пташка. Також на тере-
нах Нещерова розташований гідрологіч-
ний заказник місцевого значення, що був 
створений у 1988 році, відповідно до рі-
шення Київської обласної ради.  

До речі, останні три роки село вабить 
гостей не тільки історичними, але й га-
строномічними турами на Еко-ферму, 
де розводять равликів. Нині населення 
Нещерова невелике і складає понад 450 
жителів. У селі функціонує школа, а також 
клубний заклад, де займаються діти віком 
від 6-ти до 16-ти років різними видами ху-
дожньої самодіяльності. 

Цікаві факти: 
У 2012 році в Нещерівському монастирі 

відбувалися зйомки фільму «Старець 
Паїсій і я, стоїть догори ногами», режисер 
Олександр Столяров. У 2019 році вийшов 
фільм «Тиша» про життя обителі, знятий 
зусиллями самих насельників монастиря. 

Аліна Савченко

СЕЛАМИ НАШОЇ ГРОМАДИ. 
БУДЬМО ЗНАЙОМІ: НЕЩЕРІВ

К інець березня, 29 число місяця, 
переддень свята Теплого Олекси. 
День видався напрочуд соняч-

ним, по-справжньому весняним. Під вечір 
небо потемніло, затягнулося чорними хма-
рами, ніби віщуючи біду. Вона прийшла, 
несподівана й жахлива, в родину Макаре-
вичів – близько півночі зупинилося серце 
чоловіка, батька, дідуся Євгенія. Ні місяць, 
ні зорі не світили. Сумувала природа.

Ця чорна звістка облетіла весь Обухів. 31 
березня проводжали в останню путь люди-
ну великого серця, патріота України, ліка-
ря за покликом душі, дорогого для обухів-
ців Макаревича Євгенія Олександровича. 
Його життєвий шлях не дуже довгий, але 
яскравий. Це шлях чесної людини, яка 
знайшла своє місце в житті, ніколи не тор-
гувала совістю, не поступалася принципа-
ми заради вигоди.

Народився Євгеній Олександрович 
1950 року в сім’ї Макаревича Олександра 
Платоновича (був другим сином, усього 
їх чотири). Батько був українським націо-
налістом, який, ще будучи учнем, створив 
підпільну організацію СПСУ (Спілка при-
хильників самостійної України). Звідси – 
стражденне його життя: арешти, побиття, 
знущання в черкаських та лук’янівських 
казематах, заслання до мордовських та-

борів, неможливість здобути вищу освіту 
(вступив до медінституту, але виключили). 
Саме від нього в сина Євгенія любов до 
України й потяг до медицини. У 1978 році 
він закінчив Київський медичний інститут 
ім. Богомольця. З 1979 по 1994 рр. пра-
цював в Обухівській райлікарні лікарем-те-
рапевтом. Потім були підприємство «Біо-
мед», санаторій «Сокіл». У 2000-2020 рр. 

– лікар Київської міської станції швидкої 
допомоги.

Думаємо, що кожен, кому доводилося 
звертатися до Євгенія Олександровича 
як лікаря, пам’ятає його тепле ставлення 
до пацієнта, уважність, співчутливість, фа-
ховість. Він звертав увагу на, здавалось би, 
незначні деталі, але часто саме вони допо-
магали поставити точний діагноз. Це був 
не просто лікар – це був талановитий лікар. 
Не жив багажем знань, які дав медінсти-
тут, а постійно вчився й удосконалювався. 
Знав народну медицину, китайську меди-
цину (голкотерапію), апітерапію (лікуван-
ня бджолами). Ніколи не відмовляв, коли 
до нього зверталися не на його робочому 
місці. Так можуть чинити тільки справжні 
лікарі. Макаревич Є.О. був Лікарем з вели-
кої букви. А ще він був ніжним чоловіком, 
турботливим батьком, люблячим дідусем. 
Сім’ї було з ним надзвичайно цікаво й ве-
село. Рибальство, веселі витівки, танці, за-
хоплюючі подорожі по Дніпру, острови, ба-
гаття, шашлики – це все дарував він, їхній 
незабутній чоловік, батько, дідусь Женя.

Про таких кажуть: сіль землі. Для нас він 
був ще й Українцем у всьому – від побуту і 
сім’ї до політичних поглядів. Євгеній Олек-
сандрович був гарним, з міцною статурою, 
силою в руках, козацьким виглядом, – таких 

треба знімати у фільмах про козаків. Але 
він не був ряженим козачком, а українцем 
за своєю суттю, що навчив дітей та онуків 
любити рідну землю і жити щодня, щохви-
лини, а не існувати. Надзвичайно любив 
природу: кожну річечку, кожну бадилинку, 
кожен кущик. Навіть банальну і рутинну 
для більшості роботу – садіння картоплі – 
Євгеній Олександрович перетворював на 
сімейне свято, на справжнє дійство, якого 
чекали і на яке з’їжджалася з радістю уся 
велика родина – онуки, діти, зять, невістка. 
І центром цього дійства завжди був він. 

Дуже важко писати про це все в минуло-
му часі. Уявляємо, якою жахливою втратою 
є для сім’ї ця смерть. Усіх рятував, усім до-
помагав, а свого сердечка не вберіг... Вис-
ловлюємо щирі співчуття рідним Євгенія 
Олександровича, сумуємо разом із вами. 
Схиляємо в жалобі голови перед пам’яттю 
світлої, сонячної людини, Лікаря, відда-
ного патріота (був учасником обох Май-
данів), взірцевого сім’янина. Хай пам’ять 
про Макаревича Євгенія Олександровича 
живе в серцях обухівців, усіх, хто його знав. 
Він не просто залишив свій слід на землі, 
він показав, як треба жити, –для сім’ї, для 
людей, для України.

О.Ф. Дібрівна, В.А. Мишко

ЖИТТЯ ПРОЖИВ ВІН СПРАВЖНІМ УКРАЇНЦЕМ

Здоров’я Вам, добра в серці та доброти від близьких людей, світлих посмішок і  Здоров’я Вам, добра в серці та доброти від близьких людей, світлих посмішок і  
щоденної радості. Радійте, насолоджуйтеся життям і завжди багато посміхайтеся!щоденної радості. Радійте, насолоджуйтеся життям і завжди багато посміхайтеся!

О рганізатор: виконавчий комітет 
Обухівської міської ради, 08700, 
вул. Київська, 10. 

Підстава для проведення конкурсу: рі-
шення виконавчого комітету Обухівської 
міської ради № 78 від 09.02.2021 «Про ого-
лошення конкурсу з визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових відходів на 
території Обухівської міської територіаль-
ної громади у селах: Григорівка, Гусачівка, 
Матяшівка, Германівка, Деремезна, Доли-
на, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевчен-
кове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне 
Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, 
Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, 
Кулі, Дерев’яна, Нещерів  та  затверджен-
ня комісії  з вивезення побутових відходів 
для мешканців приватного сектору на те-
риторії Обухівської міської ради».

Місце і час проведення конкурсу: відбу-
деться 20.05.2021 року о 10:00 у м. Обухів, 
вул. Київська, 10, 2-й поверх, зал засідань 
(будівля Обухівської міської ради). 

З умовами конкурсу можна ознайоми-
тися за телефоном: (04572) 5-34-81, 5-30-
66. 

Стефанчишина Анна Анатоліївна – голов-
ний спеціаліст відділу житлово-комуналь-
ного господарства, транспорту та благо-
устрою виконавчого комітету Обухівської 
міської ради, вул. Малишка, 6, кабінет  
№ 22, 25.

Кваліфікаційні вимоги до учасників кон-
курсу:

- наявність матеріально-технічної бази;
- вартість надання послуг;
- досвід роботи з надання послуг з виве-

зення побутових відходів;
- наявність та кількість працівників від-

повідної кваліфікації;
- наявність ліцензій та дозволів на надан-

ня послуги, якщо це передбачено чинним 
законодавством України;

-  наявність контейнерів для збору побу-
тових відходів;

- наявність перспективних проектів щодо 
запровадження роздільного збирання від-
ходів, їх сортування та перероблення (за 
контейнерною схемою). Залучення інве-
стицій у галузь для підвищення якості на-
дання послуг зі збирання та вивезення по-

бутових відходів, у тому числі на придбання 
сучасної техніки для збору побутових від-
ходів, контейнерів для збору побутових 
відходів та вторинної сировини, облашту-
вання контейнерних майданчиків відповід-
но до вимог нормативних документів.

      Характеристика території, де повинні 
надаватися послуги з вивезення побутових 
відходів: Адміністративні межі Обухівсь-
кої територіальної громади у селах: Гри-
горівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка,  
Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, 
Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, 
Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала 
Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше 
Травня, Семенівка, Кулі, Дерев’яна, Не-
щерів. Площа – 24458,67 га, протяжність 
вулиць – 299,382 км, кількість контейнерів, 
встановлених на вулицях приватного сек-
тору – 20, сітки – 4, огородження для збору 
відходів – 17.

Чисельність населення – 12302 особи.
Загальна кількість та перелік під-

приємств, установ та організацій – 243 
одиниці, орієнтовний об’єм побутових від-
ходів – 9000 м3 в рік.

Характеристика під’їзних шляхів: ас-
фальтно-бетонні, відсипані щебенем, 
ґрунтові.

Характеристика, включаючи потужність 
та місцезнаходження об’єктів  поводження 
з побутовими відходами: відходи повин-
ні перевозитися до об’єкта поводження з 
ними, що найближче розташований до те-
риторії Обухівської міської ради.

Способи, місце та кінцевий строк подан-
ня конкурсних пропозицій: 

Увага! Зазначені конкурсні пропозиції 
учасниками конкурсу повинні надава-
тись у конвертах, заклеєних та скріпле-
них печаткою з підписом уповноваже-
ної на подання документів особи або 
безпосередньо керівника організації. 
що бажає взяти участь у конкурсі.

Конкурсні пропозиції подаються за 
адресою: 08700, м. Обухів, вул. Малишка, 
6, 2-й поверх, каб. 22.

Кінцевий строк подання конкурсних 
пропозицій – 18.05.2021 року до 13:00 
год. у м. Обухів, вул. Малишка, 6, 2-й по-
верх, каб. 22.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ  ОГОЛОШУЄ КОНКУРС З ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВ-
ЦЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ  НА ТЕРИТОРІЇ 
ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У СЕЛАХ: 
Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина,   Макарівка,   Копачів,  
Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала 
Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі, Дерев’яна, Нещерів


