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У календарі травневих свят визна-
чено ще одне, особливе для кож-
ного з нас – День матері. 

Недаремно краса та щастя материн-
ства оспівувалися в усі роки поетами, 
художниками, композиторами, адже 
саме материнська любов у всі віки за-
лишається надійною, могутньою силою, 
що здатна зцілити, вселити віру, додати 
мужності, щоб вистояти в нелегкі часи. 

І скільки б років нам не було, допоки 
живі наші матері, ми залишаємось діть-
ми. Дозвольте сьогодні щиро привіта-
ти усіх жінок нашої громади, які носять 
горде ім’я – Мама, з їх величним святом. 
Низький уклін і щира вдячність усім на-
шим матерям за турботу, материнську 
любов, що є надійним оберегом для кож-
ного з нас. Нехай тепло домашнього вог-
нища та вдячність дітей додають вам сил, 
а добро, яке сієте навколо, – відплатить-
ся сторицею! 

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

Шановні медичні сестри!Шановні медичні сестри!
З нагоди вашого професійного свята 

– Міжнародного дня медичної сестри – 
прийміть найщиріші вітання від імені усієї 
громади та вдячність за вашу складну, від-
повідальну і важливу працю. 

Обрати шлях медичної сестри – це оз-
начає допомагати людям, бути уважними, 

здатними відчувати людський біль і мит-
тєво реагувати на прохання про допомогу. 
Зараз, як ніколи, на плечі медичних сестер 
нашої країни лягло ще більше відповідаль-
ності, адже війна на сході нашої країни 
та боротьба із небезпечною інфекцією - 
коронавірусом, на жаль, кладе на ліжка 
стаціонарів все більше людей, і саме на 
медичних сестер припадає левова частка 
догляду за пацієнтом. А це – цілодобова, 
невпинна праця! 

Тож дозвольте привітати вас, шановні 
медичні брати та сестри, з професійним 
святом! Нехай вдячність за вашу працю 
якомога частіше лунає від пацієнтів, сили 
та витривалості на нелегкій ниві, непохит-
ного здоров’я та благополуччя у ваших ро-
динах! Дякуємо вам! 

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

Справжня цінність у житті кожної людини – це рідні та близькі люди,  тож правду го-
ворять: немає міцніше на землі союзу, ніж дружня родина. У Міжнародний день 
сім’ї, що відзначається 15 травня, хочу побажати, аби в кожному домі лунав гучний 

дитячий сміх, панували мир і спокій, радість і достаток. Нехай кожна родина нашої гро-
мади не знає бід та негараздів. Божого благословення всім, теплого сімейного вогнища, 
квітучого добробуту!

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

Дорогі наші Дорогі наші 
жінки, матері!жінки, матері!

З МІЖНАРОДНИМ  ДНЕМ  МЕДИЧНОЇ  СЕСТРИ!

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні навіки залишається з нами як зразок непохитної мужності, стійкості, 
прагнення до свободи, а водночас і вічної скорботи за тими, хто віддав життя за майбутнє нашої Батьківщини. 

На жаль, роки йдуть і настане час, коли ми не матимемо жодного свідка тієї страшної війни, тому прошу кожного у цей 
день віддати шану та вклонитися живим ветеранам. Схиляємо голови і перед пам’яттю загиблих на полі бою, замучених у 
нацистських катівнях, перед мільйонами загублених людських доль, нездійснених мрій  і сподівань. 

Час невблаганний, і зараз молоді воїни, внуки та правнуки тих, хто колись звільнив нашу землю від ворога, перейнявши 
мужність і хоробрість своїх дідів, знову борються за Батьківщину. Ваш приклад і героїзм, шановні ветерани, заклали надійний 
фундамент сили духу, любові до рідного краю, патріотизму та мужності для усіх теперішніх і наступних поколінь в ім’я  миру. 
Земний уклін вам та велика шана! 

Висловлюємо слова глибокої вдячності усім ветеранам, партизанам та учасникам Другої світової війни і всім тим, хто в 
тилу ворога самовідданою працею наближав його розгром, солдатським вдовам, дітям війни, які допомагали піднімати 
Україну з руїн.

Низько вклоняємося вам, дорогі ветерани, захисники Вітчизни, дякуємо за патріотизм і мужність заради свободи нашої 
країни. Прийміть найтепліші побажання міцного здоров’я, благополуччя, родинного тепла і довгих мирних років життя у 
квітучій Україні! Нехай давні жахливі дні війни не затьмарюють вашу пам’ять, не турбують серце й душу, а навіки залишаться 
у далекому минулому.

Щастя, добра та душевного спокою! Зі святом!

З повагою Обухівський міський голова  З повагою Обухівський міський голова  
Олександр ЛевченкоОлександр Левченко

ОБУХІВСЬКА РОДИНО, ВІТАЮ З ДНЕМ СІМ’Ї!

Дорогі ветерани!Дорогі ветерани!
Шановна Обухівська громадо!Шановна Обухівська громадо!
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ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГА
ЦИБУЛЬКА ЛЮДМИЛА
Професійний підхід до будь-яких 

життєвих ситуацій. 
Консультації. Великий досвід роботи. 

 068-393-38-73

О дним із найпоширеніших видів 
шахрайства є вимагання грошей 
для порятунку рідних.

Коли в біду потрапляє близька людина, 
то кожен здатний зробити все, щоб допо-
могти родичу – на цьому і будується зло-
чинна схема, яка досить вдало спрацьовує 
та приносить зловмисникам суттєвий при-
буток.

Зазвичай, злодії телефонують жертвам 
на мобільний чи домашній телефони та 
представляються працівниками поліції 
або лікарями. Людині кажуть, що з його 
близькою людиною трапилася якась не-
приємність (дорожньо-транспортна при-
года з потерпілими, затримали поліцей-
ські і тому подібне). Також можуть змінити 
голос та назватися рідними чи знайомими. 

Після – вимагають кошти для вирішення 
проблеми.

Шановні громадяни, у разі надходження 
таких повідомлень, – ні за яких обставин 
не перераховуйте та не передавайте ко-
шти незнайомцям. Уточніть та перевірте 
інформацію, навіть якщо вас запевнили, 
що телефонувати не варто, адже родич не 
зможе відповісти. Також не повідомляйте 
зловмисникам інформацію стосовно себе 
або членів своєї сім`ї! 

Не панікуйте та не робіть необдуманих 
вчинків. Будьте пильними і обережними!

Якщо вас ошукали – негайно звертай-
теся до Обухівського районного управ-

ління поліції особисто або телефонуйте 
за номером «102».

ПОЛІЦІЯ ОБУХІВЩИНИ ПОПЕРЕДЖАЄ – 
ОСТЕРІГАЙТЕСЬ ТЕЛЕФОННИХ ШАХРАЇВ!

102

Н а Київщині знову активізувались 
шахраї: телефонують з мобільних 
номерів 050-175-74-43, 050-175-

52-29 платникам від імені податківців та 
пропонують за винагороду вирішити певні 
питання в контролюючому органі. Наразі 
такі випадки мають місце на території м. 
Фастів та Фастівського району.

Головне управління ДПС у Київській об-
ласті застерігає платників податків, до 

яких звертаються нібито фахівці податко-
вої служби: будьте уважними та не реагуй-
те на сумнівні пропозиції шахраїв.  А у разі 
надходження таких дзвінків з будь-якими 
незаконними вимогами, повідомляйте На-
ціональну поліції України - 102 та ГУ ДПС у 
Київській області 044 200-37-93, 044 200-
37-50.

ГУ ДПС у Київській області

НА КИЇВЩИНІ ДО ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ВІД ІМЕНІ 
ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТЕЛЕФОНУЮТЬ ШАХРАЇ

Велике свято Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні об’єднало велику 
Обухівську міську територіальну громаду в одну згуртовану і дружну родину.

В усіх селах громади та, звісно ж, у м. Обухові 7, 8 та 9 травня біля пам’ятників і місць 
захоронень воїнів відбулися заходи вшанування світлої пам’яті усіх загиблих у тій жах-
ливій, кровопролитній війні.

Пам’ять про них ніколи не згасне!Вони навіки у наших серцях!
Тетяна Чайковська

ПАМ’ЯТАЄМО.  ПЕРЕМАГАЄМО!

Г ромада, як одна родина, – єдина 
і в радості, і в скорботі… Зовсім 
недавно ми разом зустрічали світ-

ле свято Воскресіння Господнього, а вже 
за тиждень вирушили на кладовища, щоб 
розділити радість свята з тими, хто відій-
шов у вічність. 

11 травня у християн східного обряду – 
Радониця, або Батьківський день. Це особ-
ливий день загальноцерковного поминан-
ня покійних. Таку назву він має від слова 
«радість», якою християни діляться з рід-
ними, душі яких вже у вічності, і вітають їх 
словами «Христос Воскрес!».

Цього дня Обухівська громада згадує не 
тільки померлих рідних і близьких, а й тих, 
хто пішов із життя, боронячи нашу країну. 
Так, 11 травня, Благочинний УПЦ КП Різ-
два Пресвятої Богородиці отець Костянтин 
Мадзяновський провів панахиду за усіма 
загиблими та померлими від захворювань 
воїнами Обухівщини, які віддали своє жит-
тя за Україну в зоні проведення АТО/ООС 
та під час Революції Гідності.

Після цього родини воїнів та представни-
ки міської ради у скорботі і пошані поклали 
квіти до місць захоронень на центрально-
му кладовищі міста Обухова «Польок» та на 
кладовищах у селах громади. 

Низько схиляємо голови перед світлою 
пам’яттю усіх загиблих та померлих Героїв, 
дякуючи їм за наше майбутнє, за цілісність 
та незалежність України, яку вони зберег-
ли для нас ціною свого життя. Вічна слава 
Героям!

Аліна Савченко

ОБУХІВСЬКА ГРОМАДА ВШАНУВАЛА ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ

Н а останньому позачерговому за-
сіданні комісії з питань техноген-
но-екологічної безпеки та надз-

вичайних ситуацій виконавчого комітету 
Обухівської міської ради було затвердже-
но рішення щодо виконання обмежуваль-
них заходів на території Обухівської міської 
ТГ.  Відтак, згідно з протоколом Державної 
комісії ТЕБ і НС, на території Київської 
області від 30-го квітня скасовано «чер-
воний» рівень епідемічної небезпеки, тож 
наразі Обухівська громада знаходиться 
у «помаранчевій» зоні карантину. Своєю 
чергою, згідно зі змінами, внесеними Ка-
бінетом Міністрів України, дія карантину 
на території всієї країни продовжується до 
30-го червня. Нагадаємо, «помаранчевий» 
рівень епідемічної безпеки передбачає за-
борону на: 

- перебування у громадських будинках, 
спорудах, транспорті без захисних масок; 

- проведення масових заходів за участю 
більше однієї особи на 4 м кв. площі бу-
дівлі, або з наповненістю залів більше, ніж 
50 відсотків від загальної кількості місць; 

- робота розважальних закладів, діяль-
ність закладів громадського харчування з 
організацією дозвілля (проведення диско-
тек, бенкетів, публічних подій); 

- робота закладів громадського хар-
чування після 24-ї та до 7-ї години (крім 
адресної доставки замовлень).

Також зазначимо, що з початку травня 
відновили свою роботу і заклади загальної 

освіти на території Обухівської громади. 
Проте, варто пам’ятати, що на час каран-
тину діє заборона на проведення вистав 
у закладах освіти, проведення святкових 
концертів за участю учнів більш, ніж одно-
го класу, або групи учнів та за присутності 
глядачів. Відновили і свою діяльність спор-
тивні зали та секції, за умови дотримання 
норм «помаранчевої» зони карантину. 

Згідно з постановою комісії, усім закла-
дам, де встановлено обмеження щодо 
максимальної кількості осіб залежно від 
площі, необхідно розмістити інформаційні 
матеріали з зазначенням можливої кіль-
кості відвідувачів. Не забувайте, що наша 
безпека та питання якнайшвидшого вихо-
ду з карантину залежить від нашої свідо-
мості та відповідальності! Бережіть себе! 

За протоколом засідання комісії з пи-
тань ТЕБ і НС від 30.04.2021 р.

НАТЯЖНI СТЕЛI
Замір безкоштовний.
Монтаж один день.

068 155 8 122

РОКІВ
ГАРАНТІЯ 
15

КАРАНТИН ПРОДОВЖЕНО, АЛЕ – ПОСЛАБЛЕНО!

К олектив Обухівської міської 
ради на чолі з міським головою 
Олександром Левченком та пе-

дагогічний колектив Обухівської громади 
висловлюють глибокий сум з приводу не-
поправної втрати – смерті директорки та 
вчителя історії Григорівської ЗОШ I-III ст. 
Янківської  Наталії Єгорівни. 

Пішла з життя добра, щира людина, чий 
внесок у діяльність навчального закладу, 
яким Наталія Єгорівна успішно керувала 
38 років, важко переоцінити. Свідченням 
цього є її багаторічна, гідна і високопро-
фесійна праця в галузі освіти.

Обухівська громада щиро співчуває 
рідним та близьким Наталії Єгорівни. Не-
хай добрий, світлий спомин про неї на-
завжди залишиться у серцях рідних, ко-
лег, друзів, учнів, усіх, хто її знав, любив 
та шанував. 

Вічна і світла пам’ять!

ЩИРІ СПІВЧУТТЯ З ПРИВОДУ СМЕРТІ ЯНКІВСЬКОЇ НАТАЛІЇ ЄГОРІВНИ –  
ДИРЕКТОРКИ, ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ГРИГОРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I-III СТ.



- Оце ось візьмеш одну краплинку настою і 
у їжу. А потім оту їжу йому дай. Тільки дивись 
аби не довго оте зілля бовтюхалось у пля-
шечці. Бо там не тільки ж травички різні. Там 
твоя кров дівоча на старого місяця, що з тебе 
витікала. Сама ж несла мені її. Пам’ятаєш.  

- Так.
- Отож краплинку. І щоб поїв оте їдло. Слід-

куй. Бо як не він їстиме – горе буде. Його 
волосся мені несла? Несла. То казна що тра-
питись може як твоя кров дівоча та його во-
лосся до іншого рота підуть. Слідкуй.

І вважай. Можуть бути побічні ефекти. Так, 
дріб’язок. На кшталт не одразу прийшов, або 
не подіяло. Різні випадки трапляються. 

- Так, дякую. – щаслива та окрилена Оксан-
ка вже не слухала, вискочила від старої воро-
жки на прибраний ганок. 

Там стояло у черзі кілька осіб. Усі відвер-
нулись від Оксани, стидаючись дивитись їй у 
вічі. Бо мали, на її думку, такі ж не зовсім без-
грішні думки, як і сама вона.

Думка приворожити Андрія, роботящого 
та чесного хлопця, народилась на світ піс-
ля декількох невдалих спроб залицяння. Він 
наче й не помічав таку красиву й гідну дівчин-
ку, що достеменно краще знала, що йому ду-
мати або робити. Вдягати. От він усе непра-
вильно робив у своєму житті. А вона знала, 
що для нього краще. 

Про те, що за ним полюють і він майже вже 
не мав шансів на щасливе самотнє життя, Ан-
дрій ще не здогадувався. Тільки розлучений, 
він намагався зрозуміти смак свободи. Не-
наче безпечний кролик, що втрапив у око хи-
трій лисиці, радісно гуляв весіннім лісочком. 
І геть, ну геть зовсім не планував помічати 
Оксанку. Бо неправильно ж жив. По-своєму.

Полювання на звіра вирішено було розпо-
чати негайно. Оксанка була не впевнена у 
силі однієї краплини, та мудрувати з дозою 
не наважувалась. Тому було вирішено обрати 
стратегію відгодовування, яку бачила у своєї 
бабусі, коли та годувала поросят.

Треба багато їжі! І у кожну можна по кра-
плинці зіллячка. І буде Андрійко її та тільки її. 
В житті ще стільки не готувала їдла. На столі 
Оксани у повній бойовій готовності вишику-
вались пиріжки, кексики, салатики, курча, 
смажена рибка та безліч усіляких наїдків та 
смаколиків.

Жертва була упіймана та нагодована того 
ж дня під час гуляння їхньою компанією на 
недільному пікніку біля річки. Спільні друзі з 
повагою та острахом спостерігали скільки 
Андрію було запхнуто до рота їжі. Хтось вис-
ловив хвилювання з приводу чи й виживе бі-
долаха після такого…

Оксана нетерпляче чекала. Сиділа вдома і 
чекала. Зараз от постукає у двері, приповзе. І 
підуть брати шлюб. А тоді вона розгуляється! 
Усе змінить.

Андрій не приходив.
Замість Андрія припхалась її подруга. Ла-

риска була заздрісною особою. Та Оксана їй 
скоро покаже, як виходять заміж. Усім пока-
же. 

Лариска мовчки пила каву з печивом. Було 
видно, що нетерпеливиться щось сказати 
Оксані, та тримає драматичну паузу. Врешті- 
решт терпіння найкращої подруги останньою 
краплиною чистої сльози самотньо скотило-
ся долу, давши місце чистій терпкій отруті.

- Новини знаєш? Андрій тільки-но оклигав 
від переїдання учора, так одразу, немов наві-
жений поскакав до колишньої. Миритись. Що 
з ним таке трапилось? Неначе як приворожи-
ла та його.

Світ палахнув яскравим вибухом у очах Ок-
сани й одразу ж пірнув у темно-сірі кольори. 
Серце стало. Разом зі спалахом світу вогнем 
згоріла упевненість у заможному заміжжі. 
Повітря не вистачало аж до зрадницьких сліз.

Найкраща подруга, сповнена співчуттям 
та скорботою, радісно побігла своїми спра-
вами, лишивши Оксанку доїдати її жалобу на 
самоті.

Та зі сльозами на очах зле крутила у руках 
пляшечку з-під зілля. У голові зріла рішуча 
думка про помсту старій за різні побічні ефек-
ти…

Роман Нестеренко
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У правління економіки виконавчо-
го комітету Обухівської міської 
ради Київської області оголо-

шує конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності з метою визначення ринкової  
вартості майна комунальної власності 
Обухівської міської територіальної гро-
мади для цілей продажу на аукціоні: Не-
житлове приміщення (гараж здвоєний), 
загальною площею 35,0 квадратних ме-
трів, яке знаходиться за адресою: місто 
Обухів, вулиця Київська, 105 Д та нежит-
лове приміщення (гараж), загальною пло-
щею 19,5 квадратних метрів, яке знахо-
диться за адресою: місто Обухів, вулиця 
Київська, 105 Є.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
КОНКУРСУ

з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
з метою визначення ринкової  вартості 
майна комунальної власності Обухівсь-
кої міської територіальної громади на 
нежитлове приміщення (гараж здвоє-
ний), загальною площею 35,0 квадрат-
них метрів, яке знаходиться за адресою: 
місто Обухів, вулиця Київська, 105 Д, що 
перебуває на балансі Виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради міського, 
шляхом продажу на аукціоні без умов та 
нежитлове приміщення (гараж), загаль-
ною площею 19,5 квадратних метрів, яке 
знаходиться за адресою: місто Обухів, 
вулиця Київська, 105 Є, що перебуває на 
балансі Виконавчого комітету Обухівської 
міської ради міського, шляхом продажу 
на аукціоні без умов

Дата роведення конкурсу: 21.05.2021
Час:14.00
Місце проведення: вулиця Київська, 10, 

кімната 2, м. Обухів, Київська область, 
Виконавчий комітет Обухівської міської 
ради.

Інформація про об’єкт оцінки: нежитло-
ве приміщення (гараж здвоєний), загаль-
ною площею 35,0 квадратних метрів, яке 
знаходиться за адресою: місто Обухів, 
вулиця Київська, 105 Д; нежитлове примі-
щення (гараж), загальною площею 19,5 
квадратних метрів, яке знаходиться за 
адресою: місто Обухів, вулиця Київська, 
105 Є.

Кінцевий термін подання документів: 
17.05.2021 до 17.00 год.

Строк виконання роботи у календарних 
днях: 7 календарних днів.

Очікувана найбільша ціна надання по-
слуг з оцінки одного об’єкта: 1500,00 

(одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.)
Інформація про замовника та особу 

– платника робіт з оцінки: Виконавчий 
комітет Обухівської міської ради (управ-
ління економіки виконавчого комітету 
Обухівської міської ради)

Перелік підтвердних документів, які по-
даються на розгляд комісії:

До підтвердних документів, поданих на 
конкурс, належать:

1. Заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності (Додаток 3);

2. Інформація про претендента (Дода-
ток 4). 

Інформація про претендента повинна 
містити:

1. Наявність сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності;

2. Інформацію про оцінювачів, що пере-
бувають у трудових відносинах з претен-
дентом, а також яких він залучає до на-
дання послуг з оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна (експертну грошову 
оцінку земельної ділянки): кваліфікація, 
стаж роботи, членство у саморегулівних 
організаціях оцінювачів тощо.

Один і той самий оцінювач може бути 
залучений до виконання робіт з оцінки од-
ного об’єкта лише одним претендентом. 
У разі з’ясування факту залучення одно-
го і того самого оцінювача з метою на-
дання послуг з оцінки майна того самого 
об’єкта декількома претендентами бали 
за професійний стаж такого оцінювача, 
а також за його практичний досвід вико-
нання робіт не зараховуються жодному з 
претендентів.

3. Пропозицію щодо ціни надання по-
слуг з оцінки; інформацію щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть за-
лучені до виконання робіт з оцінки май-
на  та підписання звіту про оцінку майна; 
підтвердні документи має засвідчити під-
писом керівник суб’єкта оціночної діяль-
ності.

4. До участі в конкурсі з метою надан-
ня послуг з оцінки майна можуть бути 
допущені претенденти, які діють на під-
ставі сертифікатів суб’єкта оціночної 
діяльності, виданих відповідно до Зако-
ну України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні», якими передбачено проваджен-
ня практичної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалі-
заціями в межах таких напрямів, що від-
повідають об’єкту оцінки, а також вимо-
гам до учасників конкурсу.

Вимогами до учасників конкурсу перед-
бачено наявність:

• складеної відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 
31.12.2015  № 2075, конкурсної докумен-
тації, яку надано у визначений в інформа-
ції про проведення конкурсу строк;

• відповідної кваліфікації оцінювачів 
щодо об’єкта оцінки, що має підтверджу-
ватися чинними кваліфікаційними свідо-
цтвами (кваліфікаційними документами) 
оцінювача, виданими згідно із Законом 
України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні»;

• переліку оцінювачів, які будуть залу-
чені до надання послуг з оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна та їх осо-
бистого досвіду щодо виконання робіт з 
оцінки подібного.

Місцезнаходження комісії, контак-
ті дані: вулиця Малишка, 6, м. Обухів, 
Київська область, телефон (04572) 5-02-
22, e-mail: ekonom_obuchivmeria@ukr.net.

Конкурсна документація претендента 
подається секретареві комісії в запеча-
таному конверті за чотири робочі дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) і складається з:

- конкурсної пропозиції, запечатаної в 
окремому конверті, в якій зазначено та-
кож строк виконання робіт (у календарних 
днях), якщо його не було визначено в ін-
формації про оголошення конкурсу. Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцін-
ки подається з урахуванням усіх податків, 
які сплачує претендент згідно із законом;

- документів щодо практичного досві-
ду виконання робіт з оцінки разом із за-
повненою інформацією щодо досвіду 
суб’єкта оціночної діяльності та (або) оці-
нювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна; 

- підтвердних документів.
На конверті слід зазначити: «На конкурс 

з відбору суб’єктів оціночної діяльності», 
а також зазначити назву об’єкта оцінки, 
щодо якого буде проводитися конкурс-
ний відбір суб’єкта оціночної діяльності, 
та найменування юридичної особи або 
прізвище, ім’я, по батькові фізичної осо-
би - підприємця, який подає конкурсну 
документацію».

5. Критерії оцінки конкурсних пропози-
цій.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС ОЦІНЮВАЧІВ З ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ (ОЦІНОЧНОЇ) ВАРТОСТІ 
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

(924) 

ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ.
(сатиричний цикл: «Маголяпи»)

О бухів успішно завершив два етапи 
вакцинації від коронавірусу, тож 
наприкінці квітня стартувала тре-

тя хвиля щеплень, до якої увійшли люди, 
віком від 65 років. Відтак, було відкрито 
два пункти щеплень у приміщеннях дитячої 
та дорослої поліклініки, аби не створювати 
скупчення. Медичні працівники зазнача-
ють, що вакцинація і карантин дали свої по-

зитивні результати, адже останнім часом 
показники захворюваності на коронавірус 
почали спадати. Загалом, як довела прак-
тика, значних ускладнень від щеплень не 
спостерігалось. «Ми вакцинували медич-
них і соціальних працівників. Значних по-
бічних реакцій не було. Температура до 38 
градусів і біль у місці ін’єкції – це абсолют-
но нормальне явище, адже організм виро-

бляє антитіла проти коронавірусу, тож це 
не побічна дія», – прокоментувала заступ-
ник директора з медичного обслуговуван-
ня Тетяна Тарасенко. Лікарі закликають 
пам’ятати про дистанцію та масковий ре-
жим, щоб унеможливити введення режиму 
надзвичайної ситуації. 

Бережіть себе і будьте здорові!

В ОБУХОВІ ПРОВОДЯТЬ ТРЕТІЙ ЕТАП ВАКЦИНАЦІЇ

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Наша газета започаткувала нову рубрику 

«Читальна зала». В кожному номері ми будемо 
публікувати цікаві історії, казки, твори на різну 
тематику. Сподіваємося, що вам  сподобається 
наша ініціатива.

Примітка до Оголошення :
З повним змістом Оголошення з додатками № 1-4 можна ознайомитися на сайті Обухівської міської ради в розділі «Економіка 

та регуляторна політика», підрозділ «Комунальне майно».



 Громадсько-політична газета «Обухівські 
вісті»,  № 9 (924)  від 14 травня 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. Гагаріна, 12, кв. 1. 
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Приймаємо замовлення на оголошення та ре-
кламу. Вартість 1 см2 – 15 грн (кольорова
реклама),  вартість 1 см2 – 10 грн (чорно-біле
оголошення). Передвиборна агітація, імід-
жеві статті, матеріали  на правах політичної 
реклами  вартість 1 кв. см. площі на кольо-

рових сторінках – 30,00 грн. Передвиборна 
агітація, іміджеві статті, матеріали  на правах 
політичної реклами  вартість 1 кв. см. пло-
щі на чорно-білих сторінках – 30,00 грн.  
Редакція   може   не поділяти  думку авторів і не несе 
відповідальність за достовірність інформації.

Кушір Любов НиконорівнуКушір Любов Никонорівну - 10.05.1941. (80 років)- 10.05.1941. (80 років)
Нехай не в’яне краса вашої душі, хай не зникає добра надія вашого серця,  Нехай не в’яне краса вашої душі, хай не зникає добра надія вашого серця,  

нехай кожен день радує щасливими зустрічами та святами в колі дорогих людейнехай кожен день радує щасливими зустрічами та святами в колі дорогих людей
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Чисте, свіже повітря, солодкий аро-
мат квітучих вишень і тюльпанів, 
спів пташок і… неймовірна тиша. У 

весняний період села нашої громади на-
повнюються неймовірною атмосферою 
спокою, зосередженості, початку нового 
життя. Мабуть, годі й шукати по всій Київ-
щині таких зелених, живописних краєви-
дів, які мають історичні куточки нашої 
громади. Одним із таких є село Красна 
Слобідка, що за своєю рельєфністю на-
гадує мініатюрні Карпати. Село розташо-
ване в долині річки Красна, що впадає у 
Дніпро і межує із Германівкою, Григорів-
кою та Матяшівкою. Неподалік від центру 
є став, що використовується для платно-
го рибальства – він сформований на річ-
ці Красна, яка протікає через усе село. 
Раніше село називалося «Слобода», пер-
шими поселенцями якої були вихідці із 
Германівки, звідси і колишня назва – «Гер-
манівська Слобода». У 1728 році тут була 
закладена церква в ім’я Покрови Пресвя-
тої Богородиці, на місці якої зараз знахо-
диться музей. Нова Покровська церква у 
селі була збудована вже  у 1991 році. 

Сьогодення. 
Нині до складу Краснослобідського ста-

ростинського округу входять два населені 
пункти: Красна Слобідка та Безіменне. 
На території округу функціонує Краснос-
лобідський НВК, загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, дитячий садок, Свято-По-
кровська церква, амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини і тренажер-
ний зал, Будинок культури, бібліотека, 
магазин, млин, є дитячий і спортивний 
майданчики. Тут провадять свою діяль-
ність сільськогосподарське підприєм-
ство ТОВ «Інтерагроінвест 2007», Крас-
нослобідська АЗПСМ і база відпочинку 
«Шафран». Село Красна Слобідка має 
автобусне міжміське та районне сполу-

чення, тож дістатися до районного цен-
тру Обухова мешканці села можуть без-
перешкодно. Ось така вона, по-своєму 
унікальна і по-своєму прекрасна Красна 
Слобідка. Завітайте й ви! 

Аліна Савченко

СЕЛАМИ НАШОЇ ГРОМАДИ. БУДЬМО 
ЗНАЙОМІ:  с. КРАСНА СЛОБІДКА

«Добре там живеться, де гуртом сіється 
і жнеться», – говорить народна мудрість. 
Як відомо, Обухівська громада працьовита 
і дружня, тож згуртуватися  заради спіль-
ної, доброї справи – вміє і може. Щороку, 
з початку весни на території сіл, селищ на-
шої громади небайдужі жителі збирають-
ся, аби навести лад на своїх територіях: 
прибирають, висаджують квіти та дерев-
ця, обробляють клумби тощо. Таку тради-
цію підтримує і місцева влада. 24 квітня у 
селі Красна Слобідка, за ініціативи коор-
динаторки ЗЕ!Молодіжка в Обухівському 
районі, депутатки Обухівської міської ради 
Аліни Купріянчик, відбулась еко-акція з 
озеленення території. До висадки молодих 
дерев долучилися й Обухівський міський 
голова Олександр Левченко, староста с. 
Красна Слобідка Григорій Кур’ян, депутат-
ка Київської обласної ради Олена Шуст, за-

ступник міського голови з економічних пи-
тань Максим Савенко, колеги по міськраді, 
громадські активісти та молодь. 

Молоді рослини Аліні Купріянчик на-
дали в Обухівському лісництві, крім того, 
кожен, хто виявив бажання взяти участь 
в озелененні, – теж приніс із собою сад-
жанці. Енергійно, з ентузіазмом і гарним 
настроєм згуртованою командою було 
висаджено майже 400 дерев: дуби, сосни, 
туї, горіхи у парку та поблизу берега річки 
с. Красна Слобідка. Пропонуємо кожному 
підтримати чудову ініціативу – ви можете 
висадити одне деревце у себе біля двору й 
цим зробите великий внесок в озеленення 
планети, адже з малесенького потічка по-
чинається життя великої річки, а з одного 
саджанця – життя цілого лісу! 

Аліна Савченко

«Ніколи знову» – під таким гаслом ми 
відзначаємо День пам’яті та примирення, 
вшановуючи жертв найбільшого збройно-
го конфлікту на планеті, що загубив життя 
майже 80 мільйонів людей. Статистичні 
дані про жертовність Другої світової війни, 
її масштабні та спустошливі наслідки для 
України нагадують нам про ціну миру на 
землі. 

З нагоди Дня пам’яті та примирення, а 
також 76-ї річниці перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні в населених пун-
ктах Обухівської територіальної громади 
пройшли урочистості біля обелісків геро-
ям і жертвам війни. Розпочались заходи із 
сіл нашої громади, де 7 травня небайдужі 
жителі разом із представниками влади 
відвідали пам’ятні місця, аби схилити голо-
ви перед тими, хто загинув у концтаборах, 
під обстрілами в окопах, чи зник безвісти 
у вихорі воєнного лихоліття. Наступного 
дня такі ж заходи відбулись і в місті Обухів 
ушануванням пам’яті про багатомільйонні 
жертви Другої світової війни. Перед тим, 
як покласти квіти до меморіалу, слово взяв 
Обухівський міський голова Олександр 
Левченко: «Ми прийшли сюди, аби знову 
повернутися в ті дні, які прописали золо-
тими літерами історію нашої держави, у 
дні, про які ми пам’ятаємо і про які чули з 
розповідей учасників бойових дій – наших 
прадідів і дідів. Ми пишаємось їх мужністю 
і вклоняємось низько тим, хто ще живий. 

Сьогодні знову наші воїни, повторюючи 
подвиг предків, захищають нашу країну від 
ворога, і ми, на жаль, маємо багато втрат 
на Сході країни. Хочу висловити вдячність 
усім, хто тоді виборював і зараз виборює 
перемогу, за наше чисте небо, за те, що ми 
маємо можливість ходити по своїй землі і 
продовжуємо добрі традиції, вміємо тяжко 
і натхненно працювати та розбудовува-

ти нашу країну, незважаючи на труднощі і 
виклики долі. Пошана героям, які пройшли 
пів Європи і відвоювали для нас майбутнє. 
Слава Героям України!». 

У ході урочистостей було здійснено по-
минальні служби за невинно полеглими під 
час страшної війни. Після хвилини мовчан-
ня квіти вдячності і пам’яті до Меморіалу 
Слави поклали міський голова Олександр 
Левченко разом із заступниками та небай-
дужими жителями нашої громади. З кож-
ним роком ветеранів стає все менше, тож 
міський голова закликав присутніх ніколи 

не забувати про їх подвиг. Роки спливають, 
одні війни змінюються іншими, але допоки 
жива наша пам’ять, живі і всі, хто за наш 
мир поклав на вівтар Батьківщини життя. 

Приєднуємось до вшанування подви-
гу нашого народу, який зробив важливий 
внесок у перемогу над нацизмом. Пам’я-
таймо усіх, хто відійшов у вічність, дякуємо 
живим ветеранам і молимось за тих, хто 
нині на полі бою! 

Аліна Савченко

МАЙЖЕ 400 МОЛОДИХ ДЕРЕВ ДЛЯ 
КРАСНОЇ СЛОБІДКИ

ЖИВІ, ДОПОКИ ПАМ’ЯТЬ ЖИВА

с. Мала Вільшанкас. Мала Вільшанка

Допомога, увага, турбота один про 
одного – ось, що робить успішною 
будь-яку громаду, адже добро не 

потрібно шукати, воно живе у серці кожно-
го з нас. І як чудово, коли ми, відзначаючи 
родинами різні свята та події, згадуємо й 
про тих, хто дарує нам цю можливість ці-
ною власного життя.  Напередодні світ-
лого свята Воскресіння Христового, за 
міською комплексною програмою «Назу-
стріч дітям», 33 родини нашої громади от-
римали у подарунок кошики з продуктами 
від міського голови. У пакунках – усе не-
обхідне для святкування Великодня: яйця, 
паска, м’ясні та молочні вироби тощо. Такі 
набори отримали родини військовослуж-
бовців, учасників бойових дій на Сході, 
сім’ї полеглих в зоні проведення АТО/ООС 
та загиблих на Майдані. «Ми справді вдяч-
ні нашому міському голові, адже підтрим-
ку й допомогу ми відчуваємо постійно. Для 
нас важливо, що про  наших синів пам’я-
тають», – говорить мати загиблого вій-
ськовослужбовця Ольга Тимко. Цьогоріч 
продуктових кошиків було значно більше, 
адже громада наша розрослася, тож сім’ї 
військовослужбовців, що живуть у селах 

нашої громади, були приємно вражені та-
кими подарунками. 

Втім, на цьому привітання не заверши-
лись. Цього ж дня до відділення стаціонар-
ного догляду для постійного проживання, 
що у селі Германівка, завітали представ-
ники територіального центру, які теж вру-
чили кошики усім підопічним центру, аби 
світле свято вони зустріли як удома. «Ми 
регулярно навідуємось і допомагаємо 
тим, хто цього потребує, не лише перед 
Великоднем, а постійно, адже для цього 
й функціонує міська програма «Турбота»», 
– говорить Олена Соборова, завідувачка 
відділення надання соціальної допомоги 
вдома. Підопічні центру зранку чекали на 
гостей, адже їм, як і кожному з нас, важ-
ливо відчувати підтримку й турботу. Теплі 
слова вітань зі світлими святами, щирі по-
бажання і, звичайно ж, пасхальні смаколи-
ки додали усім святкового настрою. 

Вітаємо усіх з Великодніми святами! 

ТУРБОТОЮ ЗІГРІВАЮЧИ…


