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МІСЬКИЙ ГОЛОВА ЗУСТРІВСЯ З АГРАРІЯМИ ГРОМАДИ

В ідколи утворилася Обухівська 
міська територіальна громада, 
у нас з’явилася велика кількість 

сільськогосподарських підприємств, що 
діють у багатьох селах. До цього агропро-
мисловий комплекс громади представля-
ло одне с/г – ПАТ «Обухівське», а основну 
нішу в місцевій економіці займала промис-
ловість. Нині ми маємо 25 сільськогоспо-
дарських фермерських підприємств, що 
здійснюють свою діяльність на території 
обухівської громади.

Здавна земля відіграє  неоціненну роль у 
житті людства, тому і її шанують як щедру 
годувальницю і тих, хто невтомно її обро-

бляє – аграріїв. Нещодавно міський голо-
ва Олександр Левченко зустрівся з пред-
ставниками агропромислових комплексів 
– це перша ознайомча зустріч для обміну 
досвідом, обговорення нагальних питань 
та пошуку шляхів вирішення проблем міс-
цевих фермерів. У ході зустрічі був при-
сутній і заступник міського голови Максим 
Савенко, котрий відповідає за економічну 
галузь. Він у своєму зверненні до аграріїв 
зазначив, що саме напружена хліборобсь-
ка праця була і залишається визначальною 
складовою розвитку держави, запору-
кою її процвітання та добробуту. «Взагалі 
агрокомплекс поєднує у собі виробництво 
сільськогосподарської продукції, її сільсь-
когосподарську переробку та матеріаль-

но-технічне обслуговування села. Україна 
– завжди була переважно аграрною краї-
ною. Зі стрімким розвитком новітніх техно-
логій ми не повинні відмовлятися від цього 
шляху. Вміння  успішно і вдало застосову-
вати в аграрній діяльності останні ноу-хау є 
зараз скоріше потребою і нормою, ніж чи-
мось недосяжним. Фермери справляють-
ся з цим блискуче», – зазначив заступник 
голови  громади. 

Також у ході зустрічі були обговорені 
останні законодавчі нововведення, що 
стосуються ринку землі. Нагадаємо, з 1-го 
липня українці можуть вільно розпоряджа-
тися своєю земельною ділянкою (паєм). 
Міський голова Олександр Левченко вис-
ловив сподівання, що ця подія стане важ-
ливим фактором для подальшого розвитку 
ринку землі. «Важливо, щоб позитивними 
були зміни в діяльності аграріїв. Кому як не 
вам, вдосконалювати та модернізувати цю 
галузь. А труднощі, на жаль, можуть бути», 
–  промовив Олександр Левченко. 

У майбутньому, формуючи місцеву еко-
номіку нашої громади, варто брати до 

уваги відчутний сільськогосподарський 
сектор, який вже маємо, та звернути увагу 
на те, що сільське господарство – багато-
галузеве. Головне – пам’ятати, що грома-
ди формувалися для того, щоб розвивати 

свої території. А розвиток сільського го-
сподарства в окремій громаді може стати 
її економічним локомотивом.

Аліна Савченко 

У нікальність України у вимірі На-
ціонального реєстру рекордів 
у тому, що вони демонструють 

силу волі, справжній патріотизм і любов 
до своєї країни. Що рухає людьми, котрі 
беруться встановлювати рекорд? Звичай-
но ж, це рух до вершин, відкриття чогось 
нового та бажання заявити на всю країну 
про невичерпні можливості українського 
народу. 

Обухівська громада вже має досвід вста-
новлення рекордів – кілька років тому у День 
захисту дітей наймолодші жителі міста, ра-
зом із педагогами вийшли з синьо-жовти-
ми стрічками на площу і встановили новий, 
танцювальний рекорд України.  Тоді у зво-
рушливій, патріотичній акції взяло участь 
більше тисячі учнів шкіл, а про цю знакову 
подію заговорили десятки центральних 
ЗМІ. Втім, як ми вже знаємо, невгамовні 
обухівці не зупиняються на одній вершині. 
Подолавши її, одразу беруться за підко-
рення іншої. Нещодавно міський голова 
Олександр Левченко повідомив про підго-

товку до встановлення нової, ще масштаб-
нішої акції, котра пройде на Площі Матері 
у День Державного Прапора України. До 
неї долучаться представниці жіночої статі 
різного віку з усієї об’єднаної громади. 
«Шановна Обухівська громадо! 23 серпня в 
Обухові на Площі Матері ми встановлюємо 
Національний рекорд України! Саме так ми 
хочемо привітати нашу державу з 30-ю річ-
ницею Незалежності та Днем Державного 
Прапора. Тож запрошуємо усіх долучитися 
до цієї знаменної події, котра нас об’єднає, 
прославить наш край у всіх куточках краї-
ни», – звернувся голова громади. 

Перші репетиції вже відбулись і в Обу-
хові, і в селах нашої громади. Проходять 
вони під професійним керівництвом за-
служеного працівника культури України 
Юрія Стрембіцького. Головний атрибут 
флеш-мобу – вишитий рушник, який три-
матимуть під час танцю усі учасниці акції. 
«У цьому рекорді ми хочемо продемон-
струвати усю красу нашого Малишкового 
краю, красу українського народного тан-
цю, національного вбрання та культурної 
пам’яті народу – вишитого рушника», – го-
ворить Юрій Стрембіцький. Безсумнівно, 
усі, хто виявив бажання долучитися до ак-
ції, заслуговують на повагу громади. Адже 
саме наші майбутні рекордсмени зовсім 
скоро доведуть, що обухівська родина 
може більше і краще за інших! 

Аліна Савченко

ОБУХІВСЬКА ГРОМАДА ГОТУЄТЬСЯ ВСТАНОВИТИ 
ЧЕРГОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕКОРД

28 липня в Україні відзначається держав-
не свято - День хрещення Київської Русі-У-
країни. Ця дата обрана не випадково, адже 
саме цього дня Православна Церква вша-
новує пам’ять Святого Рівноапостольного 
князя Володимира, хрестителя Київської 
Русі.

Хрещення Русі Володимиром відбулося 
988 року в Києві. Ця подія стала визначною 
не тільки в історії нашої Церкви, але й в 
історії українського народу. 

24 липня в Копачеві, у славнозвісному 
архітектурно- розважальному комплексі 
«Парк Київська Русь» відбулося грандіозне 
святкування присвячене цій великій події.

У рамках заходу усі райони та громади 
Київщини представляли свої надбання і 
досягнення. Наша Обухівська міська те-
риторіальна громада також долучилася до 
цього святкового дійства. Майстри народ-
ного мистецтва представили свої вироби 
та проводили для усіх охочих майстер-кла-
си.

Свято пройшло в теплій та дружній ат-
мосфері, у якій яскравим калейдоскопом 
для гостей були смачні пригощання, веселі 
розваги, виступи творчих колективів з усіх 
куточків Київщини.

Ми – українці, єдині в своїй вірі, тради-
ціях та любові до рідної землі. І такі свята є 
тому підтвердженням.

Тетяна Поліщук

СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ

Шановні працівники торгівлі! Шановні працівники торгівлі! 
Щиро вітаю вас із професійним святом! Щиро вітаю вас із професійним святом! 

Від чіткої, організованої та ефективної роботи закладів торгівлі, 
тактовності та професіоналізму продавців залежать комфорт і на-

стрій кожного мешканця нашої громади. Сумлінні трудівники торгівлі 
цілодобово забезпечують людей необхідним товаром. Це – нелегка 

праця, але ви з нею справляєтесь на відмінно! Дозвольте побажати 
вам доброзичливих клієнтів, вірних розрахунків і хорошої винагороди 

за труд. Нехай благополуччя, мир і спокій вдома завжди компенсують 
нелегкі робочі години. Зі святом, з Днем працівників торгівлі! 

З повагою міський голова 
Олександр Левченко
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ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ  
АКТІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021 РІК (ЗІ ЗМІНАМИ)

Управління економіки Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
* з повним текстом рішення можна ознайомитись на сайті Обухівської міської ради Київської області: «Економіка та регуляторна політика»  в розділі «Регуляторна політика».

З метою розвитку публічного про-
стору в Обухові було прийнято рі-
шення облаштувати місце поблизу 

нижнього ставу на мікрорайоні Піщана му-
зичним інструментом.

Подібні простори загального користу-
вання з фортепіано вже давно мають різні 
держави. В Україні такі міста, як Київ, Оде-

са, Харків, Львів, і не тільки, можуть по-
хизуватися такою дивиною.

Вуличне фортепіано незабаром має 
з’явитися на вулицях нашого міста. 
Орієнтовно це буде паркова зона ниж-
нього ставу, де звичайні перехожі змо-
жуть спробувати свої музичні здібності 
та зіграти на чорно-білих клавішах. 

Якщо у вас вдома є піаніно чи фортепіа-
но, яким ви вже давно не користуєтеся і 
бажаєте аби воно слугувало суспільству, 
звертайтесь:

Відділ культури, національностей та 
релігій виконавчого комітетуОбухівсь-

кої міської ради тел. 
(04572) 5-19-78, (063) 410 65 80.

Виконком Обухівської міської ради

ОБУХІВ У ПОШУКУ ВУЛИЧНОГО ФОРТЕПІАНО
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ЦІНА МРІЇ.

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.

«- Ну, вип’ємо! Щоб у нас усе було й нам за те 
нічого не стало!

- Ееее ні. Так не буває….»
М. Бушков, «Полювання на піранью» 

*****

Сашко дивився у ілюмінатор. Темрява. Чор-
но-синя темрява. І зірки. Красиві, холодні, да-
лекі. Такі рідні й бажані. І темрява. Пустота.

Красива пустота вакууму. Темне ніщо, у якому 
можливий лиш рух його корабля. І далекі зірки. 
Він вдивлявся у них і представляв, що от на отій 
є планета, придатна для життя. А на тій – є бра-
ти по розуму. Або, судячи по розвитку цивіліза-
ції на Землі, безглуздю.

Міріади світів, про які ніхто достеменно нічого 
не знав і у які Сашко був закоханий з дитинства.

Ще сидячи на ліжку, після того як мама й 
тато виходили з його маленької кімнати, Саш-
ко мрійливо дивився на темну безодню космо-
су. І мріяв. Мріяв про космічну подорож задля 
порятунку планети й людства. Про те, що буде 
першим астронавтом, що стане своїм чоботом 
на нову планету й назве її. Як? Назве її Вітою. 
Від грецького тлумачення – життя. Так. Це буде 
його планета. Може, він назве себе навіть її Ім-
ператором…

Дитинство скінчилось, а мрії ні. Вони рос-
ли й дужчали. Ставали цілями. Бо коли береш 
мрію, додаєш її до плану дій – виходить мета. 
Так і докотився. До цього дня, коли всі свої жит-
тєві сили віддав заради цього польоту. Місії. 
Він – командир екіпажу, що летить на розвідку 
до одного з супутників Сатурну, де вчені ніби то 
знайшли воду. А де вода – там і життя. Де жит-
тя – там непахана нива для людства Землі аби 
понівечити та знищити ту екосистему. Як зни-
щили свою.

Мета гідна життя. 
То чому ж він стоїть у ілюмінатора, як завжди 

після відбою, і на його очах бринять сльози? І 
вдивляється у безодню, ловлячи раз поз раз 
себе на думці, що хотів би знову побачити її. 
Землю.

Закрив очі і наче відчув на собі теплий подих 
вітру, сонячні промінчики. Неспішний шепіт 
моря. Згадав, як воно світиться вночі завдяки 
планктону. І теплу воду. Чорну, немов цей кос-
мос, але теплу, ніжну та лагідну. Купання вночі…

Думки сягнули до тієї, з якою ходив купатися 
тоді. Тендітна, гарненька. З величезними зеле-
ними очима. Згадав її пухкі губи на своїх і знову 
зайшовся рюмсати.

Згадував усе. Дзижчання комарів, стиглу 
пшеницю, отой клятий двигун, що застукав на 
мопеді серед поля. Ранішню димку над річкою і 
свою щуку, яку уперше упіймав на звичайнісінь-
ку вудку.

Спогади приходили до нього, наче проща-
лись. Він чітко розумів, що ніколи у своєму житті 
більше усього цього не побачить. І не відчує, як 
не відчував і тоді, йдучи крок за кроком до своєї 
мрії. Він поклав на карту усе. Заради космосу та 
подорожі.

Любов, життя, ненависть, жалобу або роман-
тику. Усе. Заради спокійного польоту у невідо-
ме, з якого йому не судилося ніколи повернути-
ся. Бо як будуть там – на супутнику – буде уже 
геть старий. Не встигне він повернутися назад. 
Тільки передати цінну інформацію. Можливе тут 
життя людства або й ні.

Куди він біг? Чому й заради чого? Рух до мрії. 
Такий оспіваний і такий чудовий. І захват від 
того, що зміг. Це сильніше будь-якого наркоти-
ку. Це навіть не адреналін, біс його забирай.

А тепер, маючи усе що хотів, чому стою тут, 
біля ілюмінатора, та мрію про подих свіжого 
земного повітря? Про прості речі, від яких ну-
дило там, на Землі. Про звичайне земне жит-
тя нікчемного, як він тоді вважав, пересічного 
мешканця. 

Про тихі вечори на ганку у батьків… Думка 
про батьків здавила йому серце і вкрала дихан-
ня. Він згадав мудрі очі батька, якого усе своє 
життя відштовхував від себе, бо було ніколи, і 
його прощання. Батько тоді мовчки лиш підій-
шов й задав одне питання. Саме його він кож-
ного вечора крутить у голові.

«Ти упевнений, синку?»
Сьогодні прийшла радіограма. Вона йшла 

довго. Дуже довго як на нього, і звичайно як на 
швидкість сигналу у космосі. Він сьогодні навіть 
не влаштує поминки за татом. Бо пройшли усі 
канонічні дати на те.

Сашко витер зле сльози рукавом. Штучна 
гравітація змусила кілька сліз впасти на підло-
гу корабля. Вони застигли пухкими краплинами 
перед його черевиками. Немов очі його жалоби 
за тим, заради чого жертвував. Ціна мрії.

Роман Нестеренко

Л іс, пляжі, лісопаркові зони у теплу 
пору року завжди були найпопу-
лярнішими місцями відпочинку 

людей, а тим більше – у період відпусток. 
Ми всі полюбляємо збиратися на природі, 
розводити багаття, влаштовувати пікніки. 
Але інколи дехто забуває, що ліс і парки  – 
це невід’ємна частина природи та джерело 
поповнення кисню на планеті, але аж ніяк 
не смітник.  

Часто-густо під час прогулянок у лісі, 
парку чи біля водойми ми натрапляємо не 
тільки на дари природи, а й на залишені 
недопалки, пакети, порожні пляшки, пла-
стик. Звичайно ж, сміття тут саме не росте, 
тому нескладно здогадатися, що це – на-
слідки відпочинку «найрозумнішої» істоти 
на землі – людини. Забруднення планети – 
одна з найактуальніших проблем, із котри-
ми постійно борються екологи, лісники, 
еко-волонтери. Вони не тільки проводять 
роз’яснювальну роботу серед громадян 
про недопустимість засмічення природ-
них масивів, а й влаштовують акції зі збору 
відходів, вивозячи із зон відпочинку тонни 
сміття. Втім, окрім горе-відпочивальників 
є й горе-господарі, котрі не гребують ви-
везти одразу кілька мішків «щастя» зі сво-
го двору подалі в ліс. Можливо, вважаючи, 
що там воно саме собою кудись зникне. 
При цьому, не задумуючись над тим, які 
жахливі наслідки така діяльність має для 
диких тварин, рослин, дерев і загалом, 

цілої планети. Природа та річки не витри-
мують пластику та поліетилену і просто по-
ступово гинуть… 

У гарячий період літніх відпусток і свят 

за голови беруться не тільки екологічно 
свідомі громадяни, а й пожежники. З по-
чатком весняно-літнього періоду через 
сміття, кинуті в лісах не загашені багаття 
та недопалки трапляються сотні пожеж. 
Те, що створювалося природою протягом 
століть, пожежа може зруйнувати за кілька 
годин. Рятувальники Обухівщини щоденно 
проводять роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо дотримання правил по-
жежної безпеки у зонах відпочинку, втім це 
дає лише частково результати.

Все ж, світ не без добрих людей – гово-
рять у народі. І це справді так. Приємно 
відзначити той факт, що все більше людей 
стає на стежку захисту природи від недо-
бросовісних громадян. Все частіше у со-
ціальних мережах ми бачимо заклики бра-
ти з собою на природу додаткові пакети 

для сміття, виходити на «лісові» та «пляж-
ні» толоки. Навесні жителі нашої громади 
навіть влаштовували міні-акції і масово 
виставляли в мережу фото з прибраними  
власноруч ділянками та зібраними «чужи-
ми» відходами. Важливо розуміти кожно-
му і пояснювати це своїм дітям, що люди 
– не свині, і священний обов’язок кожного 
– постійно турбуватися про навколишнє 
середовище. Це найкращий приклад тур-
боти про ближнього. Адже ми всі живемо в 
одній громаді і відвідуємо місця відпочинку 
одні й ті ж самі. І не факт, що завтра, зали-
шивши пляшки та недопалки, на те ж місце 
не прийдуть відпочити ваші діти, родичі, 
або друзі. Будьмо свідомими, відпочили 
– прибрали до контейнеру. Пам’ятайте, 
настільки чиста громада – наскільки чисті 
душі людські!

Аліна Савченко 

ЛЮДИ – НЕ СВИНІ: ВІДПОЧИВ – ПРИБЕРИ!

05 та 15 липня 2021 року відбулися за-
сідання робочої групи з питань розробки 
основних положень та принципів громад-
ського бюджету на території Обухівської 
міської територіальної громади, на яких 
розглянуто та відібрано проєкти, які будуть 
допущені до голосування.

На засіданні робочої групи були присутні 
автори ідей-проєктів.

Кожен проєкт був презентований авто-
рами проєктів, проаналізований, обгово-
рений членами робочої групи і прийняті 
відповідні рішення.

Мешканцями Обухівської громади було 
подано 13 проєктів.

За результатами прийнятих комісією рі-
шень, до голосування допущено 9 проєк-
тів: «Відкритий майданчик для тренувань», 
«Скейт-парк на Дзюбівці», «Територія ди-
тинства (оновлення обладнання усіх ди-
тячих майданчиків Григорівського старо-
стинського округу)», «Безпека школярів 
– майбутнє країни», «Зупинки громадсь-
кого транспорту у селі Перегонівка», «Па-
роконвектомати для дошкільних навчаль-
них закладів Обухівської територіальної 

громади», «Облаштування громадського 
простору в селі Таценки з оформленням 
глядацької зони та зони памп-треку для 
дітей та підлітків», «Фетальний монітор 
для Кардіотокографії (КТГ)», «Арт-концепт 
ДЮСШ». 

Проєкт «Приміщення для фізичної та 
психологічної реабілітації учасників АТО/
ООС» був відхилений робочою групою. 
Причиною відхилення проекту є вимоги п. 
4 ст. 80 ЗУ «Про освіту» – об’єкти та майно 
державних і комунальних закладів освіти 
не підлягають приватизації. Рекомендова-
но реалізувати через міські цільові програ-
ми.

Проєкт «Кращому місту – кращу бібліоте-
ку!» також був відхилений робочою групою, 
оскільки бібліотека потребує капітального 
ремонту, витрати на реалізацію значно 
перевищують зазначену вартість. Даний 
проєкт запропоновано реалізувати через 
міські цільові програми.

Один проєкт «Суцільний скейт-парк в 
селі Таценки Обухівської міської ТГ» – на-
правлений на доопрацювання (визначення 
розміщення даного об’єкту). 

Офіційне голосування триватиме з 01 
вересня по 20 вересня 2021 року. Прого-
лосувати за проєкт можна в паперовому 
вигляді, шляхом передачі заповненого 
бланку голосування (при собі мати па-
спорт громадянина України) до уповно-
важеного робочого органу – управління 
економіки Виконавчого комітету Обухівсь-
кої міської ради Київської області за адре-
сою: м. Обухів, вул. Малишка, 6, у селах – 
уповноваженій особі (старості села), через 
електронні термінали самообслуговування 
«ПриватБанк» або шляхом електронного 
голосування на порталі: https://budget.e-
dem.ua/3211600000.

Консультації щодо голосування за проєк-
ти по Громадському бюджету можна буде 
отримати в управлінні економіки Вико-
навчого комітету Обухівської міської ради 
Київської області ekonom_obuchivmeria@
ukr.net. 

Управління економіки Виконавчого 
комітету Обухівської міської ради 

Київської області 

В Україні з 21 липня відкрито остан-
ній, 5-й етап вакцинації проти 
COVID-19, у ході якої щеплюва-

тимуть усіх охочих, віком від 18-ти років. 
При цьому пріоритет надається вразливим 
групам населення, зокрема людям віком 
від 60  років та людям із супутніми захво-
рюваннями. В Обухові теж відкрито Центр 
масової вакцинації, тож як наразі прохо-
дить процедура масових щеплень та яка 
ситуація з захворюваністю на території 
Обухівської міської ТГ ми дізнавалися у го-
ловної лікарки Обухівського міського цен-
тру первинної медико-санітарної допомо-
ги Оксани Фетисенко.

- Оксано Олегівно, як і де проходить 
масова вакцинація населення? 

- Хочу насамперед повідомити, що на 
території Обухівської громади ситуація 
з захворюваністю пішла на спад. На сьо-
годні доліковується один пацієнт. 21 лип-
ня ми відкрили Центр масової вакцинації 
населення за адресою: вул. Миру, 12 Б 
(приміщення Інклюзивно-ресурсного цен-
тру). Працюємо з 9-ї ранку до 16-ї години 
(у будні) і з 9-ї до 13-ї (у вихідні). Крім того, 
в Обухові працюють ще 2 стаціонарні пун-
кти щеплень, де проводять вакцинацію по-
вторно. 

- Загалом яка статистика щеплень на 
території громади? 

- На території ОТГ вакциновано 6 тисяч 

721 особу, а це 14 відсотків населення ОТГ. 
Згідно з етапами вакцинації, ми прищепи-
ли пріоритетні групи – медичні працівники, 
працівники освіти, органів місцевого са-
моврядування, людей, котрі перебувають у 
будинках престарілих і в організованих ко-
лективах. У нас сформована одна мобільна 
бригада, котра виїжджає за запитом керів-
ників того чи іншого колективу. Але для 
того, щоб подати заявку, кількість бажаю-
чих повинна бути не меншою, ніж 50 осіб. 

- А як вакцинують жителів сіл громади? 
- Завдяки фахівцям виконавчого коміте-

ту, міському голові, було спільно  прове-
дено інформаційну роботу зі старостами 
щодо імунізації жителів сіл. Якщо у селі 
збирається група щонайменше з 50 охо-
чих – за запитом старости на місце виїде 
мобільна бригада. Крім того, у кожному 
селі відкрито стаціонарні пункти щеплень. 

- Які вакцини наразі наявні в центрах 
щеплень? 

- Це дві вакцини: Pfizer та Moderna. Хочу 
одразу сказати, що вони нічим не відріз-
няються одна від одної. Показання в обох 
однакові – профілактика коронавірусної 
інфекції. Лікарня забезпечена ними у пов-
ному обсязі, тож кожен може прийти і до-
лучитися до масової імунізації населення. 

- Нагадайте, будь ласка, нашим чита-
чам як можна записатися на вакцинацію? 

- Звісно. З початком 5-го етапу запис у 

чергу через сайт, як було це раніше, скасо-
вується. Тепер це можна зробити безпосе-
редньо через свого сімейного лікаря або ж 
за телефоном, що наявний в Центрі масо-
вої вакцинації (067-340-46-98). 

- Скажіть, будь ласка, чи мають 
підґрунтя перестороги щодо негатив-
них наслідків вакцинації? Чи надходили 
скарги на ускладнення від вакцинованих 
пацієнтів? 

- Ні, якихось тяжких, або незвичних 
ускладнень від щеплення не спостеріга-
лося. Медичний персонал завжди прово-
дить роз’яснювальну роботу з пацієнтами 
щодо можливої, місцевої реакції. Зазначу, 
що це не алергія, чи якісь види усклад-
нень. Симптоми, котрі спостерігаються, 
– це підвищення температури тіла та біль 
у місці ін’єкції. Але вони короткотривалі – 
зазвичай, зникають наступного дня після 
щеплення. Ми радимо пацієнтам протягом 
місяця спостерігати за своїм станом, якщо 
виникають якісь негаразди – одразу звер-
татися до свого сімейного лікаря. 

- Дякуємо за роз’яснення!
Нагадуємо, що Міністерство охорони 

здоров’я України прогнозує восени чергову 
хвилю захворюваності. Отже, не зволікай-
те – долучайтеся до процесу масової імуні-
зації населення! Захистіть себе і своїх 
близьких від підступної хвороби! 

Аліна Савченко

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ОБУХІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

РОЗПОЧАТО 5-Й ЕТАП ВАКЦИНАЦІЇ. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?

НАТЯЖНI СТЕЛI
Замір безкоштовний.
Монтаж один день.

068 155 8 122

РОКІВ
ГАРАНТІЯ 
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СЕЛАМИ НАШОЇ ГРОМАДИ.  
БУДЬМО ЗНАЙОМІ:  С. ДЕРЕМЕЗНА

Н аше сьогодення та майбутнє 
залежать від того, наскільки ми 
пам’ятаємо минуле. Усі села 

Обухівської об’єднаної громади пройш-
ли крізь роки славетних історичних подій. 
Вони мають унікальні артефакти свого 
зародження, а пам’ять про це зберігають 
у літописах, архітектурних витворах, му-
зеях, що розташовані у різних куточках 
громади. Мабуть, недаремно історики на-
зивають наш край одним із найбагатших 
на древні архітектурні пам’ятки. Одна із 
таких є у селі Деремезна – це залишки так 
званих Змієвих валів – оборонних споруд 
Володимирської доби. За легендами, ці 
вали завдячують появою богатиреві Ко-
жум’яці.

Назва ж села Деремезна має кілька вер-
сій, втім, вони остаточно не підтверджені.  
І не дивно, адже сама історія походження 
села має відлік із незапам’ятних часів – 
ще до появи татаро-монгольських завой-
овників (перші писемні згадки про Дере-
мезну є в документах, що датуються 1240 
роком). Утім, відомо, що така назва села 
є єдиною в Україні, що говорить про його 
історичну унікальність. Після більшовиць-
ко-сталінського геноциду та Другої світо-
вої війни село було спустошеним. Нині про 
трагічні події з історії села та всієї країни 
нагадує теперішнім поколінням Меморіал 

жертвам голодомору та Братська могила. 
Тяжкою, наполегливою працею село Де-

ремезна відновлювали люди, котрих зга-
дують як справжніх героїв, адже завдяки 
їм воно почало знову жити. У 2020-му році 
Деремезна увійшло до Обухівської грома-
ди. Тут є Будинок культури, дві крамниці, 
розважальне кафе, бібліотека, функціонує 
ФАП. До школи та садочка найменші жи-
телі громади їздять на спеціальному авто-
бусі у сусідню Семенівку. У 2005-му році 
було відкрито в пристосованому примі-
щенні церкву Пресвятої Казанської Божої 
Матері, де й до сьогодні проводять бого-
служіння. 

Жителі села Деремезна у всі часи відріз-
нялися не тільки своїм бойовим, працьо-
витим духом, а й талантами. Сьогодні тут 
функціонує гурт «Калинка», чиї співаки 
дзвінкими, солов’їними  голосами на-
повнюють свій край на усіх святах і подіях. 
Цьогоріч наприкінці липня жителі зберуть-
ся знову разом, аби відзначити 871-у річ-
ницю з Дня заснування свого краю. Краю, 
який вижив попри усім обставинам і про-
довжує процвітати, саме завдяки своїм 
патріотам, славним трударям-хліборо-
бам. З нагоди свята бажаємо вам, шанов-
ні жителі села Деремезна, аби мудрість 
ваших предків, їх життєвий досвід завжди 
допомагали творити свій край таким, про 
який ви мрієте. Миру, щедрої долі, Божої 
прихильності та злагоди на всі часи!  

Аліна Савченко 

Дорогі жителі села Деремезна!Дорогі жителі села Деремезна!
День села – чудова традиція зібратися разом, висловити свою любов і повагу 

до рідного краю, його славних трударів, згадати про його історію та культур-
ну спадщину. Ми щиро радіємо успіхам кожного нашого села, а вони склада-

ються зі щоденної праці, знань і талантів його жителів. Впевнений, з роками 
досягнення вашої громади будуть тільки примножуватися, а наше завдання 
– зробити так, аби ви пишалися своєю малою батьківщиною.  Від імені усієї 

громади дозвольте щиро побажати вам здійснення усіх заповітних мрій. Нехай 
Бог благословить ваш славний край, а щастя і мир панують на кожній вулиці 

та в кожній домівці! 

З повагою Олександр Левченко 

І нспектор з ювенальної превенції 
Обухівського районного управління 
поліції, спільно с поліцейським офі-

цером громади, представниками ДСНС та 
телебачення провели спільний профілак-
тичних рейд несанкціонованими пляжами 
Обухівщини. 

Під час відпрацювання правоохоронці 
провели бесіди щодо безпечної поведінки 
на воді, діткам роздали пам’ятки, дорос-
лим пояснили про небезпеку вживання ал-
коголю, також  наголосили, що не потрібно 
залишати дітей без нагляду, адже серед 
найпоширеніших причин нещасних випад-
ків на воді рятувальники називають купан-
ня в не обладнаних для цього місцях, в нет-
верезому стані та самостійне відвідування 
водойм дітьми.

Питання безпеки дітей є одним з пріо-
ритетних напрямків роботи поліцейських, 
тому інформаційно-роз’яснювальна ро-
бота триватиме упродовж всього літнього 
сезону.

Друзі, бережіть себе та близьких. Неу-
хильно дотримуйтеся правил безпеки на 
воді.

Обухівське районне управління поліції

БЕЗПЕЧНЕ ЛІТО: ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОБУХІВЩИНИ  
ПРОВОДЯТЬ ПРОФІЛАКТИЧНУ РОБОТУ ПОБЛИЗУ ВОДОЙМ

П итанням благоустрою грома-
ди завжди переймається міська 
влада. Звичайно, процес децен-

тралізації значно додав навантаження на 
фірми, котрі виконують послуги з благоу-
строю, і проблеми, що роками накопичу-
вались у селах за мить не вирішити. Втім, 
крок за кроком зміни відбуваються, зокре-
ма – мова йде і про вуличне освітлення. 
Адже це – комфорт і безпека громадян.

Ось уже більше 10-ти років послуги з ек-
сплуатації та поточного ремонту вулично-
го освітлення надає по місту Обухів ТОВ 
«Монкор». Нині у штаті працює 24 люди-
ни, котрі забезпечують у вечірню та нічну 
пору освітлення вулиць, усувають аварійні 
ситуації, аби жителі не відчували диском-
форту, пересуваючись містом. Загалом, з 
початку 2011-го року, працівниками това-
риства було встановлено близько трьох 
тисяч вуличних ліхтарів. Директор товари-
ства Віктор Хрустальов впевнений: якість 
вуличного освітлення залежить від якості 
освітлювальних систем та їх енергоефек-
тивності.   «Зараз по Обухову встановлені 
енергозберігаючі лампи, економічність 
яких – основна перевага їх використання.  
Скажімо, у 2011-му році у нас в місті було 
трохи більше 800 світильників, що по втра-
там енергії дорівнювало трьом тисячам 
енергозберігаючих ламп», - говорить пан 
Віктор. 

З об’єднанням громад роботи у праців-
ників ТОВ «Монкор» додалося – в селах 
необхідно поступово замінювати старі 
ліхтарі, миттєво реагувати на виклики лю-
дей. «Після негоди викликів по селам було 
більше, але за будь-якої години доби ми 
завжди реагуємо на них, – розповідає Вік-
тор Хрустальов. -  Зараз проводяться ро-
боти із заміни світильників у деяких селах 
громади. Ось, скажімо, нещодавно ми про-
тягли 650 метрів електролінії в Матяшівці, 
встановили 10 опор і 14 світильників. Ска-
жу, що ці роботи не були закладені в якісь 
спеціальні програми. Ми зустрічалися з 
людьми, я пообіцяв – щось зробимо, ми 
зробили, за рахунок нашого товариства. 
Сьогодні працювали в Копачеві, до об’єд-
нання громад робили освітлення в Красній 
Слобідці, Красному Першому. Також заку-
плено 120 ЛЕД-світильників у Григорівку, 
половину з яких вже встановили. У планах 
– робота у Деремезні. Сказати, що в селах 
громади складна ситуація з освітленням я 
не можу. Роботи вистачає, але не критич-
но, лиш необхідно все довести до ладу. Чи 
ми й займаємось», – прокоментував пан 
Віктор. 

Безумовно освітлення вулиць – питання 
важливе. Адже, Згідно зі статистичними 
даними, якісне зовнішнє освітлення авто-
мобільних доріг в межах міста – зменшує 
кількість дорожньо-транспортних пригод 
більш ніж на 45%. Якісно змонтоване зов-
нішнє освітлення міських територій спри-
яє також зниженню рівня злочинності як в 
окремо взятому населеному пункті, так і 
в усій країні в цілому. Тому, сподіваємось, 
що завдяки плідній роботі працівників то-
вариства не лише Обухів, а й села громади 
незабаром матимуть якісне та економне 
освітлення своїх вулиць. 

    Аліна Савченко

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ 
– КОМФОРТ І БЕЗПЕКА ГРОМАДИ


