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Н ещодавно в Обухові на площі пе-
ред Будинком культури відбувся 
урочистий захід, присвячений 

Дню Національної поліції України. Кращих 
правоохоронців нагородили грамотами, 
подяками та подарунками.

З вітальним словом до колег звернувся 
очільник Обухівського районного управ-
ління поліціі Олег Петренко. «Кожен день 
ви проявляєте мужність, витримку та са-
мовіддачу, стоїте на варті правопорядку та 
охороняєте спокій і життя громадян. Дякую 
вам за сумлінну службу та відданість При-
сязі. Бажаю міцного здоров’я, професій-
них успіхів та життєвих гараздів. Нехай 
завжди вдома на вас чекають люблячі рід-
ні, а в оселях панують злагода та сімейний 
затишок», –  наголосив керівник. 

Також подякувати правоохоронцям за 
мужність та сміливість прийшли: голова 
Обухівської РДА Олександр Гомон, голова 

Обухівської районної ради Антон Карма-
нов, Обухівський міський голова Олек-
сандр Левченко, заступник Українського 
міського голови Агнеса Олкова-Михниць-
ка, представники депутатського корпусу 
та інші запрошені гості.

За високий професіоналізм та сумлінне 
виконання службових обов’язків кращих 
поліцейських нагородили грамотами та 
подяками. 

Крім того, правоохоронців порадували 
святковим концертом. 

Наприкінці заходу поліцейські влаштува-
ли свято й для дітлахів. Хлопці та дівчатка 
мали змогу приміряти поліцейську амуні-
цію, посидіти в службовому авто та згада-
ти з поліцейськими Правила дорожнього 
руху. По завершенню заходу діткам розда-
ли морозиво та повітряні кульки.

Аліна Савченко

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПРИВІТАЛИ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ

С лужити та захищати, бути на варті 
правопорядку та законності  – 
свідомий вибір усіх, хто присвя-

тив своє життя роботі в поліції. 4 липня 
українські правоохоронці відзначали своє 
професійне свято – День Національної 
поліції України. З цієї нагоди у понеділок, 
на площі біля міського Центру культури та 
дозвілля зібрались жителі нашої громади, 
представники районної, міської влади, аби 
привітати служителів Закону з їх професій-
ним святом. Серед великого колективу 
Обухівського районного управління полі-
ції – не тільки мужні чоловіки, а й відважні 
жінки, котрі щодня присвячують себе захи-
сту спокою і порядку в нашій громаді. На їх 
честь цього дня лунали найщиріші вітання 
і вдячність за небезпечну та нелегку пра-
цю, яку ми, часом, зовсім недооцінюємо. 
У ході урочистої частини до поліцейських 
нашої громади звернувся міський голова 
Олександр Левченко: «Ви пов’язали свою 
долю з надзвичайно відповідальною, ри-
зикованою, важкою та важливою справою 
– протидіяти злочинності, захищати права 
і свободу громадян, підтримувати публічну 
безпеку і правопорядок, а також надавати 
допомогу тим, хто її потребує. Дякую вам 
за службу, вірність Присязі та відданість 
українському народові». 

Звичайно ж, яке свято без подарунків? 
Цього дня найсумліннішим представникам 
Обухівського районного управління поліції 
були вручені почесні звання, а також гра-
моти та подяки за високий професіоналізм 

у виконанні службових обов’язків. Не обій-
шлося і без цінних презентів – міська та 
районна влада поповнили управління су-
часним обладнанням, котре допомагатиме 
надалі правоохоронцям ще оперативніше 
реагувати на злочини та виклики грома-
дян. Талановиті танцювальні та вокальні 
колективи Обухова додали до «хліба» яс-
кравих видовищ, подарувавши емоційні, 
запальні виступи. Фінальною родзинкою 
концертної програми став виступ Заслу-
женого артиста України Павла Мрежука. 
Втім, на цьому святкування не заверши-
лось, адже власну програму підготували і 
поліцейські Обухівщини –  найменші гості 
заходу мали змогу сповна відчути себе 
представниками відповідальної професії 
та приміряти амуніцію, або ж посидіти у 
поліцейській автівці. По завершенню усі 
отримали повітряні кульки та морозиво. 

Нагадаємо, за останній рік в правоох-
оронній структурі Обухівщини відбулось 
чимало змін:  реформування відділку в 
управління, зміна керівництва, переате-
стація штату працівників. Ось уже майже 
рік посаду начальника Обухівського рай-
онного управління поліції обіймає Олег 
Петренко. Нині у п’яти підрозділах працює 
понад півтисячі поліцейських,  кропітка ро-
бота яких є зразком порядності, честі та 
принциповості. Вітаємо зі святом поліцей-
ських нашої громади і бажаємо й надалі 
бути майстрами свої справи, здатними 
протистояти будь-якому лиху.  

Аліна Савченко

ЗІ СВЯТОМ ВАС, СЛУЖИТЕЛІ ЗАКОНУ

Н априкінці минулого та на почат-
ку цього місяця масові гуляння, 
пов’язані зі святкуванням Дня 

села, вирували у Лендах, Германівці, Пере-
гонівці та в населених пунктах Григорівсь-
кого старостинського округу. 

26 червня сонячні літні дні покликали 
мешканців сіл Григорівського старостин-
ського округу на масштабне святкування. 
Оскільки до округу входять три населені 
пункти, то й захід проходив з потрійним 
розмахом. Святковості розпочались ще 
зранку – юні спортсмени демонструва-
ли свою спритність та силу у змаганнях 
із футболу, а також у показових виступах. 
Здоров’я, миру та благополуччя жителям 
сіл Григорівського старостинського окру-
гу бажав зі сцени голова міської об’єдна-
ної ТГ Олександр Левченко, котрий теж 
завітав розділити радість свята із жителя-
ми громади. Упродовж усього дня на тери-
торії старостинського округу гучно лунали 

українські пісні, а дітлахи весело кружляли 
в хороводах і брали участь у розважальній 
програмі. 

Допоки жителі Григорівського старо-
стинського округу веселились, у селі Пе-
регонівка активно йшла підготовка до 
власного свята. 27 червня тут відзнача-
ли не лише День народження населено-
го пункту, а й День Конституції України та 
День молоді. Три важливі історичні дати 
перегонівці святкували з широкою україн-
ською душею: частували гостей запашним 
короваєм, відтворювали традиції нашого 
народу у піснях, танцях, театралізованих 
постановках.

Поважну дату цьогоріч святкували і жи-
телі славетного козацького села Германів-
ка – 925 років із дня його утворення, а це 
– майже ціла епоха! Концертна програма 
за участю творчих талантів поєдналася зі 
словами вітань від гостей свята, заступ-
ників міського голови, жителів сіл-сусідів. 

За традицією, урочисто вітали новоспе-
чених молодят та батьків, а також тих жи-
телів, котрі цього року відсвяткували свій 
ювілей. Танцювали, співали, святкували на 

початку медового липня не лише германів-
ці, а й жителі села Ленди. Оскільки свято  
відзначали напередодні Івана Купала, 

Продовження на стор. 2
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З метою розвитку публічного про-
стору в Обухові було прийнято 
рішення облаштувати місце по-

близу нижнього ставу на мікрорайоні 
Піщана музичним інструментом.

Подібні простори загального кори-
стування з фортепіано вже давно ма-
ють різні держави. В Україні такі міста, 
як Київ, Одеса, Харків, Львів, і не тіль-
ки, можуть похизуватися такою диви-
ною.

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 фор-
тепіано, яким ви вже давно не кори-

стуєтеся і бажаєте аби воно слугувало 
суспільству, звертайтесь:

Відділ культури, національно-
стей та релігій виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради тел. 
(04572) 5-19-78, (063) 410 65 80.

Виконком Обухівської міської ради

ОБУХІВ У ПОШУКУ ВУЛИЧНОГО ФОРТЕПІАНО

В ідповідно до розпорядження 
Обухівського міського голови від 
05.07.2021 № 333 виконавчий 

комітет Обухівської міської ради Київської 
області оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста 
відділу капітального будівництва виконав-
чого комітету  Обухівської міської ради 
Київської області.

Вимоги до кандидатів на посад:
- вища   освіта    відповідного   про-

фесійного   спрямування   за   освітньо –  
кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня 
бакалавра, спеціаліста, магістра;

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

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

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

Для участі у конкурсі особа подає осо-
бисто або надсилає поштою до 03 серпня 
2021 року такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі;
2) заповнену особову картку (форма П-2 

ДС) з відповідними додатками;
3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
4) копію документа, який посвідчує  

особу;
5) копію військового квитка (для військо-

возобов`язаних);
6) довідку про допуск до державної таєм-

ниці (у разі наявності);
7) копію (копії) документа (документів) 

про освіту, науковий ступінь, вчене звання; 
8) Особи, які бажають взяти участь у кон-

курсі, подають декларацію особи, уповно-

важеної на виконання функції держави 
або місцевого самоврядування, у порядку 
визначеному Законом України «Про запо-
бігання корупції».

За довідками звертатися: 
м. Обухів, вул. Київська, 10; відділ ор-

ганізаційно – кадрової роботи виконав-
чого комітету Обухівської міської ради 
Київської області; телефон: 5-02-65.

Головний спеціаліст відділу 
організаційно – кадрової роботи                                                     

Я.М. Пекарнік

В иконавчий комітет Обухівської 
міської ради Київської області 
оголошує конкурс на заміщення 

вакантної посади головного спеціаліста 
відділу житлово-комунального господар-
ства та транспорту виконавчого комітету  
Обухівської міської ради Київської області.

Вимоги до кандидатів на посад:
- вища   освіта    відповідного   про-

фесійного   спрямування   за   освітньо –  
кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня 
бакалавра, спеціаліста, магістра;

- вільне володіння державною мовою;

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

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

Для участі у конкурсі особа подає осо-
бисто або надсилає поштою до 11 серпня 

2021 року включно, такі документи:
1) письмову заяву про участь у конкурсі;
2) заповнену особову картку (форма П-2 

ДС) з відповідними додатками;
3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
4) копію документа, який посвідчує  

особу;
5) копію військового квитка (для військо-

возобов`язаних);
6) довідку про допуск до державної таєм-

ниці (у разі наявності);
7) копію (копії) документа (документів) 

про освіту, науковий ступінь, вчене звання; 

8) Особи, які бажають взяти участь у кон-
курсі, подають декларацію особи, уповно-
важеної на виконання функції держави 
або місцевого самоврядування, у порядку 
визначеному Законом України «Про запо-
бігання корупції».

За довідками звертатися: м. Обухів, 
вул. Київська, 10; відділ організаційно – 
кадрової роботи виконавчого комітету 
Обухівської міської ради Київської об-
ласті; телефон: 5-02-65.

Головний спеціаліст відділу 
організаційно – кадрової роботи                                                     

Я.М. Пекарнік

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛУ КАПІТАЛЬНОГО  
БУДІВНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА 
ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ТРАНСПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Продовження. Початок на стор.1 
то й розваги та забави тут пройшли згід-

но усіх купальських традицій. Плетені ві-
ночки з трави та квітів, хороводи у народ-
них костюмах, яскраве багаття та пісні від 
талановитих жителів Лендів створили осо-
бливу атмосферу єдності та дружби. Хоча 
цього року День народження села Ленди 
відзначають лише вдруге, громада довела, 
що святкувати та веселитися від душі вміє 
не гірше за інших. 

Вітаємо жителів сіл нашої громади з їх-
німи святами! Бажаємо їм і надалі плекати 
теплу і душевну атмосферу на своїй малій 
батьківщині, пишатися нею і трепетно 
зберігати славну історію, аби передавати її 
наступним поколінням! 

Подякою Центральної виборчої комісії (Постанова №148 від 7.04.2021 р.) відзна-
чено голову Обухівської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району 
Київської області 

МАЙДАНЮКА  ЯРОСЛАВА РУСЛАНОВИЧА
за сумлінне виконання своїх обов’язків щодо організації підготовки та про-
ведення виборів 25 жовтня 2020 року, особистий внесок у забезпечення ре-
алізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України, сприян-
ня ЦВК у здійсненні нею передбачених законодавством України повноважень.

16 липня наша країна відзначає день бухгалтера. У повсякденному житті ми, насправді, 
недооцінюємо важливість цієї професії, а без неї неможливо уявити ні роботу будь-якої 
компанії, ні життя міста та країни, в цілому.  Щиро вітаю усіх, хто присвятив своє життя 

цій професії, а відтак – точності, дисципліні, самоорганізації та, перш за все, турботі про 
наш достаток. Бажаю усім бухгалтерам нашої громади балансу в житті та на рахунках, 

доброго здоров’я вашим родинам і благополуччя на довгі роки! 

Вітаю Вітаю 
з Днем бухгалтера України!з Днем бухгалтера України!

Обухівський міський голова 
Олександр Левченко 
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ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ
(сатиричний цикл: «Маголяпи»)

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.

В иконавчий комітет Обухівської 
міської ради інформує про те, 
що Обухівським відділом ДУ 

«Київський обласний центр контролю та 
профілактики хвороб МОЗ» були прове-
дені проби води децентралізованого во-
допостачання на території Обухівської 
міської ТГ.

За бактеріологічними показниками 
не відповідає гігієнічним вимогам вода 
в джерелах за адресами:  м. Обухів, 
парк біля податкової інспекції (загаль-

ні коліформи 23 при нормі менше чи 
 дорівнює 1);

м. Обухів, вул. Яровівська (загальні 
коліформи більше 238 при нормі менше 
чи дорівнює 1);

м. Обухів, район Автостанції (загаль-
ні коліформи 238 при нормі менше чи 
дорівнює 1).

За санітарно-хімічними показниками 
по вмісту заліза не відповідає гігієнічним 
вимогах вода бювету загального кори-
стування по вул. Київська, 115.

У продовж першого літнього міся-
ця на водоймах країни загинула 
201 людина, з них 35 дітей. Хоча 

цей показник і не перевищує минулорічну 
червневу статистику, проте, цифри одна-
ково лякають. Але, на жаль, ця смертель-
на статистика не зупиняє тих, хто нехтує 
застереженнями співробітників Служби 
порятунку. Найпоширенішою причиною 
нещасних випадків на воді є саме недо-
тримання правил безпечної поведінки 
громадянами. Зокрема, це купання в не 
обладнаних для цього місцях та купання в 
нетверезому стані.

Загалом, з початку року на водоймах 
країни вже потонуло 533 людей, з яких 54 
- діти. При цьому врятовано 247 людей, у 
тому числі 42 дитини.

Тож, аби зменшити показники загибелі 
на водних об’єктах, фахівці Служби поря-

тунку патрулюють місця відпочинку біля 
води, а також щодня проводять інформа-
ційно-роз’яснювальну роботу з громадя-
нами щодо дотримання правил безпечної 
поведінки під час відпочинку. Проте, най-
більш дієвим превентивним методом є 
власна обачність та відповідальність кож-
ного громадянина!

Зважаючи на кількість надзвичайних 
подій біля водойм, Державна служба 
України застерігає: для того, щоб уникну-
ти трагедії під час відпочинку, необхідно 
завжди дотримуватися елементарних пра-
вил безпеки! Зокрема:

• пам’ятайте – відпочивати та купатися 
можна лише на спеціально обладнаних 
пляжах;

• ніколи не пірнайте в незнайомих міс-
цях;

• не лишайте дітей без нагляду біля води 

та не дозволяйте їм самостійно відвідува-
ти місцеві ставки та річки;

• не запливайте далеко. Ніколи не пла-
вайте наодинці, особливо якщо ви не 
впевнені у своїх силах;

• не заходьте у воду в стані алкогольного 
сп’яніння;

• не наближайтесь до суден, човнів і ка-
терів, які пропливають поблизу вас;

• температура води повинна бути не 
нижче +17 °С;

• плавайте у воді не більше 20 хвилин, 
причому цей час повинен збільшуватися 
поступово, починаючи з 3-5 хвилин;

• слідкуйте за штормовими поперед-
женнями і не виходьте у плавання на чов-
нах при сильних поривах вітру.

Обухівське 
РУ ГУ ДСНС

Н априкінці минулого місяця 
Обухівським районним відділом 
ДУ «Київський обласний центр 

контролю та профілактики хвороб» про-
водились планові проби якості води де-
централізованого водопостачання на 
території міста Обухів. Відтак, у деяких бю-
ветах було виявлено невідповідність води 
санітарним гігієнічним нормам. За виснов-
ками експертів, не відповідають вимогам 

ДСанПіНУ за бактеріологічними показ-
никами джерела, що розташовані по вул. 
Яровівська, в районі автостанції та біля 
парку, що поблизу податкової інспекції. 

За санітарно-хімічними показниками не 
відповідає вимогам ДСанПіНУ по вмісту 
заліза бювет загального користування по 
вул. Київська, 115 – тут норму перевище-
но майже у 5 разів. Відхилень за бактеріо-
логічними показниками в вищезгаданому 

бюветі не виявлено. Задля забезпечен-
ня санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення буде проведено чистку та 
дезінфекцію каптажів джерел, після яких 
відбудуться повторні дослідження. 

- Оце ось візьмеш одну краплинку настою і у 
їжу. А потім оту їжу йому дай. Тільки дивись аби 
не довго оте зілля бовтюхалось у пляшечці. 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. Слідкуй. 

Бо як не він їстиме – горе буде. Його волосся 
мені несла? Несла. То казна що трапитись може 
як твоя кров дівоча та його волосся 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 Оксанка 
вже не слухала, вискочила від старої ворожки на 
прибраний ганок. 

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

Думка приворожити Андрія, роботящого 
та чесного хлопця, народилась на світ після 
декількох невдалих спроб залицяння. Він наче й 
не помічав таку красиву й гідну дівчинку, що до-
стеменно краще знала, що йому думати або ро-
бити. Вдягати. От він усе неправильно 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, Андрій 
ще не здогадувався. Тільки розлучений, він на-
магався зрозуміти смак свободи. Неначе без-
печний кролик, що втрапив у око хитрій лисиці, 
радісно гуляв весіннім лісочком. І геть, ну геть 
зовсім не планував помічати Оксанку. Бо непра-
вильно ж жив. По-своєму.

Полювання на звіра вирішено було розпочати 
негайно. Оксанка була не впевнена у силі однієї 
краплини, та мудрувати з дозою не наважува-
лась. Тому було вирішено обрати стратегію від-
годовування, яку бачила у своєї бабусі, коли та 
годувала поросят.

Треба багато їжі! І у кожну можна по краплин-
ці зіллячка. І буде Андрійко її та тільки її. В житті 
ще стільки не готувала їдла. На столі Оксани у 
повній бойовій готовності вишикувались пиріж-
ки, 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 неділь-
ному пікніку біля річки. Спільні друзі з повагою 
та острахом спостерігали скільки Андрію було 
запхнуто до рота їжі. Хтось висловив хвилюван-
ня з приводу чи й виживе бідолаха після такого…

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

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

ска була заздрісною особою. Та Оксана їй скоро 
покаже, як виходять заміж. Усім покаже. 

Лариска мовчки пила каву з печивом. Було 
видно, що нетерпеливиться щось сказати Ок-
сані, та тримає драматичну паузу. Врешті решт 
терпіння найкращої подруги останньою крапли-
ною чистої сльози самотньо скотилося 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 приворожила та 
його.

Світ палахнув яскравим вибухом у очах Окса-
ни й одразу ж пірнув у темно-сірі кольори. Сер-
це 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 справами, 
лишивши Оксанку доїдати її жалобу на самоті.

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

Роман Нестеренко

ШАНОВНА ГРОМАДО!

НЕ НЕХТУЙТЕ ПОРАДАМИ РЯТУВАЛЬНИКІВ

В ЯКИХ БЮВЕТАХ ВОДА НЕ ВІДПОВІДАЄ НОРМАМ?

С півробітники Обухівського район-
ного управління поліції в рамках 
загальнодержавної операції під 

умовною назвою «Мак» розпочали відпра-
цювання щодо виявлення і знищення неза-
конних посівів нарковмісних рослин маку 
та конопель. Оперативно-профілактичні 
заходи триватимуть до 24 вересня.

Поліція застерігає, що за незаконний 
посів або вирощування нарковмісних рос-
лин передбачена як адміністративна, так 
і кримінальна відповідальність. Згідно зі 
ст. 106-2 КУпАП, незаконний посів або ви-
рощування снотворного маку в кількості 
до 100 рослин чи конопель у кількості до 
10 рослин – тягнуть за собою накладен-
ня штрафу від 306 до 1700 гривень з кон-
фіскацією незаконно вирощуваних нарко-
вмісних рослин.

Відповідно до ст. 310 Кримінального ко-

дексу України, за незаконний посів або 
вирощування снотворного маку в кількості 
від 100 до 500 рослин, конопель у кіль-
кості від 10 до 50 рослин – штраф від 1700 
до 8500 гривень або арешт на строк до 6 
місяців, або обмеження волі на строк до 
3 років. Окрім того, незаконний посів або 
незаконне вирощування снотворного маку 
чи конопель особою, яка була засуджена 
за наркозлочини, або вчинені за поперед-
ньою змовою групою осіб з метою збуту, 
а також незаконний посів або незаконне 
вирощування снотворного маку в кількості 
500 і більше рослин чи конопель у кількості 
50 і більше рослин – караються позбавлен-
ням волі на строк від 3 до 7 років (ч. 2 ст. 
310 КК України).

Шановні жителі Обухівщини! В разі вияв-
лення незаконних посівів рослин снотвор-
ного маку чи конопель, просимо вас пові-

домляти за телефоном «102». Спільними 
зусиллями ми зможемо подолати «нарко-
тичне зло». Анонімність гарантуємо!

О бухівське РУ нагадує про пожеж-
ну безпеку під час жнив.

Основні вимоги під час збиран-
ня зернових відповідно до вимог Правил 
пожежної безпеки.

До початку збирання врожаю вся зби-
ральна техніка, агрегати та автомобілі 
повинні мати відрегульовані системи 
живлення, змащення, охолодження, за-
палювання, а також бути оснащеними 
справними іскрогасниками, обладнани-
ми первинними засобами пожежогасіння 
(комбайни і трактори – двома вогнегасни-
ками, двома штиковими лопатами, двома 
мітлами; автомобілі - вогнегасником та 
штиковою лопатою).

Трактористи, комбайнери, їх помічники 
та інші особи, задіяні на роботах по зби-

ранню врожаю, повинні пройти протипо-
жежний інструктаж.

Корпуси комбайнів повинні бути осна-
щені заземлювальним металевим ланцю-
гом 10 см, який торкається землі.

Забороняється сіяти колосові культури 
на смугах відчуження залізниць та шосей-
них доріг.

Копиці скошеної на цих смугах трави не-
обхідно розташовувати не ближче 30 м від 
хлібних масивів.

Перед дозріванням колосових (у період 
воскової стиглості) хлібні поля в місцях 
прилягання їх до лісових та торф’яних 
масивів, степової смуги, автомобільних 
шляхів та залізниць мають бути обкошені 
(з прибиранням скошеного) і оборані сму-
гою не менше 4 м завширшки.

У період воскової стиглості збіжжя перед 
косовицею хлібні масиви необхідно розби-
ти на ділянки площею не більше 50 га. Між 
ділянками слід робити прокоси не менше 
8 м завширшки. Скошений хліб з прокосів 
потрібно негайно прибирати. Посередині 
прокосів робиться проорана смуга не мен-
ше 4 м завширшки.

Тимчасові польові стани необхідно 
розташовувати не ближче 100 м від хлібних 
масивів, токів, скирт тощо. Майданчики 
польових станів та зернотоків оборюються 
смугою не менше 4 м завширшки.

Безпосередньо на хлібному масиві пло-
щею понад 25 га, з якого збирається вро-
жай, необхідно мати напоготові трактор з 
плугом на випадок пожежі.

Обухівське РУ ГУ ДСНС

НА ОБУХІВЩИНІ ПОЛІЦІЯ РОЗПОЧАЛА ОПЕРАЦІЮ «МАК»

ОБУХІВСЬКІ ПОЖЕЖНИКИ НАГАДУЮТЬ
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Втрачену Довідку військового комі-
саріату N238210 видану 25.07.2018 на ім’я 
Короленко Олександра Петровича. 

ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНОЮ.

НАТЯЖНI СТЕЛI
Замір безкоштовний.
Монтаж один день.

068 155 8 122

РОКІВ
ГАРАНТІЯ 
15

Втрачене посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї Лакизи Олексія Сергійовича, 
АІ 021678, видане Виконавчим комітетом 
Обухівської міської ради від 01.06.2011 
року, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.
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реклама),  вартість 1 см2 – 10 грн (чорно-біле
оголошення). Передвиборна агітація, імід-
жеві статті, матеріали  на правах політичної 
реклами  вартість 1 кв. см. площі на кольо-

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

4  
13    (928) 

СЕЛАМИ НАШОЇ ГРОМАДИ.  
БУДЬМО ЗНАЙОМІ:  С. ЛЕНДИ

С ело Ленди – чи не єдиний куто-
чок нашого мальовничого краю, 
історія створення якого неспра-

ведливо обходить поселення архівними 
даними. Офіційної історичної згадки про 
його походження немає. Натомість, лише 
усні перекази говорять про те, що багато 
років тому тут жила сім’я, яка носила пріз-
вище Ленда. За тих часів вони називалися 
куркулями – мали двох коней, дві корови, 
млин і 60 соток землі, яка знаходиться у 
місці, де розташоване село Ленди. Там і 
проживала родина з дітьми, заснувавши 
на цьому місці невеличкий хутірець. З ча-
сом село почало поповнюватися новими 
жителями, які займалися сільським го-
сподарством. 

Ленди разом із с. Таценки, на відміну від 
інших сіл, входять до складу Обухівської 
громади вже давно. Працелюбні жителі 

села трудяться на підприємствах міста 
Обухів, займаються домашнім господар-
ством, вирощують городину, худобу. Учні 
їздять на навчання на шкільних автобусах, 
адже тут  немає школи та садочка. І хоча 
село невеличке (менше ста жителів), йому 
є ким пишатися, бо тут зростали та мужні-
ли герої нашої громади, імена яких відомі 
на теренах Обухівщини – це Литовченко 
Сергій і Хуторний Роман. До слова, на по-
чатку цього місяця жителі Лендів удруге з 
розмахом відсвяткували День свого села. 
Тож хочемо щиро побажати справжнім 
трударям, щирим, веселим і відкритим 
жителям с. Ленди, аби на їх улюбленій, 
мальовничій, маленькій Батьківщині 
завжди панували мир і спокій. Розвитку 
вам і щастя у кожен дім! 

Аліна Савченко 

Ч верть століття тому, 28 червня, 
народився символ державності, 
історії та незалежності нашої 

країни – Конституція України. Ми маємо 
багатовікову історію конституційного про-
цесу – знаменита Конституція гетьмана 
Пилипа Орлика була опублікована ще на 
початку 18-го століття. Сучасна ж історія 
Конституції України започаткована 28 
червня 1996 року. З цієї нагоди щорічно 
вся країна святкує знакову дату в історії 
нашого народу. Не є винятком і Обухівська 
громада. 

26-го та 27-го червня в Обухові відзна-
чали День Конституції України, а разом із 
державним святом і День молоді. Мабуть, 
невипадково ці два свята сплелись воєди-
но, адже саме молодь нашої громади – це 
активні, успішні спортсмени, співаки, акто-
ри, танцівники, які творять сучасну історію 
Обухівщини і прославляють свій край ве-
ликими досягненнями. Тому символічно 
заходи з нагоди двох свят розпочалися 
зі спортивних змагань: на стадіоні імені 
Володимира Мельника відбувся Відкри-
тий аматорський кубок із великого тенісу, 
фінал Відкритого весняного кубка з футбо-
лу, змагання з тхеквондо та шахів, а також 
турнір зі стрітболу. Разом зі спортивною 

молоддю на заходах був присутній і місь-
кий голова Олександр Левченко, котрий 
завжди підтримує розвиток спорту у нашій 
громаді. Не обійшлося й без відзначення 
найактивнішої молоді нашого Малишково-
го краю. 27 червня відбувся урочистий кон-
церт, присвячений дню Конституції України 
та Дню молоді, в якому взяли участь твор-
чі колективи нашого міста. Своє вітальне 
слово перед гостями свята тримав голова 
громади: «Змінюється місто, змінюємось і 
ми. Але ми будуємо його для тих, хто сьо-
годні святкує цей день. Я пишаюся тим, що 
наша молодь – вихована, толерантна, му-
дра. Всі надії – на вас. Вітаю усіх зі святами 
і вірю в те, що наш край, разом із молоди-
ми, активними людьми буде лише  розви-
ватися і йти вперед!». 

Велика Обухівська родина по-справж-
ньому багата патріотами свого краю. Тими, 
хто у свої молоді роки взяв до рук зброю 
і твердо став на захист країни. Тими, хто, 
попри тяжкі щоденні тренування здолав 
перешкоди та сказав усій країні: «Обухів 
– місто перемог». З гордістю долучає-
мось до привітань на честь одного із най-
головніших державних свят і Дня молоді.  
Обухівській громаді – бути! 

Аліна Савченко

10-го липня у приміщенні міського Цен-
тру культури та дозвілля відбулась тепла 
зустріч воїнів 11-го окремого мотопіхот-
ного батальйону територіальної оборони 
Збройних Сил України «Київська Русь». 
Подібні зустрічі побратимів, що воювали у 
складі цього батальйону, відбуваються вже 
5 років поспіль. Кілька зустрічей вже прой-
шло в Києві, Броварах і Кагарлику. 

Героїчна історія 11-го батальйону тери-
торіальної оборони «Київська Русь» розпо-
чалася 19 березня 2014 року, коли на по-
сади командира та його заступників було 
призначено 5 офіцерів. Уже за кілька міся-
ців 11-й батальйон територіальної оборо-
ни «Київська Русь» було мобілізовано для 
проходження навчання та бойового зла-
годження до Навчального центру «Десна». 
Після чого 6 липня 2014-го року воїни ви-
рушили в район проведення АТО, який під-
порядковувався сектору «С». 2014 рік став 
найтрагічнішим для батальйону. Внаслідок 
запеклих боїв за визволення  Слов’янська, 
Світлодарська, Дебальцевого, смт Фащів-
ки, селища Городище  війська батальйону 
зазнали найбільших втрат серед особово-
го складу та військової техніки. У подаль-
шому батальйон тримав оборону міста 
Дебальцеве, не даючи можливості ворогу 
просуватися вперед. За підсумками участі 
у військових діях 2014 року, 11-й батальй-
он територіальної оборони «Київська Русь» 
було оголошено Єдиною військовою ча-
стиною у складі сил АТО, що виконала без 
винятку всі бойові завдання!

Воїни 11-го батальйону «Київська Русь» 
– це відважні та хоробрі бійці, котрі ста-
ли на захист своєї країни у її найтяжчий 

період. Серед них багато захисників із на-
шого міста Обухів. У суботу вони згадували 
разом подвиг побратимів, котрі вистояли 
і запеклу боротьбу за Дебальцеве, і котрі 

мужньо стали на захист Донецького аеро-
порту. Згадували і зі скорботою в очах тих, 
хто не повернувся до рідного дому. Зі сло-
вами вдячності та скорботи за полеглими 
Героями виступили командири підрозділу, 
військкомату, волонтери, керівництво 
міста. Своє слово тримав і голова громади 
Олександр Левченко: «Великою героїчною 
сторінкою цієї страшної війни в Україні, яка 
точиться довгих сім років, стала бойова 
діяльність 11-го батальйону територіаль-
ної оборони «Київська Русь». Незборимий 
бойовий дух воїнів назавжди став при-
кладом для молодих поколінь захисників. 
Ми пишаємося вами! Ми вклоняємося 

вам! Слава воїнам 11-го батальйону тери-
торіальної оборони Збройних Сил України 
«Київська Русь»! Слава Україні!». 

День зустрічі воїнів 11-го батальйону був 
сповнений зворушливими, трепетними 
моментами: віршами, теплими словами, 
сильними рукостисканнями тих, хто пліч-
о-пліч пережив з автоматом в руках най-
страшніші в житті дні та ночі. Спогадами,  
котрі й досі не дають заснути, та мужнім, 
впевненим: «Ми переможемо»! Ми у вас 
віримо! Дякуємо, наші Герої!  

Аліна Савченко

ГОРДІСТЬ КРАЇНИ – ЇЇ КОНСТИТУЦІЯ!

ГЕРОЇ ЖИВУТЬ ПОРЯД ІЗ НАМИ. 
ГЕРОЇ ЖИВУТЬ У НАШИХ СЕРЦЯХ! 

ДД ухмяне літо у самому розпалі, а 
отже – час розваг, веселощів і…
трішки магії. Свято молоді, роман-

тики, мрійливості, сонця, води і вогню – так 

називають найпоетичніший день в Україні 
– Івана Купала. Мабуть, з дитинства ви всі 
пам’ятаєте прикмету: «Хто знайде квітку 
папороті – буде щасливим усе життя». Не 
знаю, чи вдалося хоч комусь зірвати вог-
няний цвіт, але переконана, що більшість 
таки вірить у символи цієї ночі. Принаймні, 
ви хоч раз плели віночок і пускали його по 
воді, або стрибали через купальське ба-
гаття бо, за переказами предків, воно має 
здатність і тіло омолоджувати, і «дух очи-
щувати»… 

Обрядове дійство на честь Івана Купала 
традиційно відбулось поблизу нижнього 
ставу в Обухові. Та й не тільки у місті – свят-
кування проходили в усіх куточках грома-
ди. І, хоча дрес-коду (бути у вишиванках) 

дотримались не всі, але справжньому, 
таємничому купальському духу це аж ніяк 
не завадило. Калейдоскоп святкової про-
грами був різнобарвним: театралізоване 

дійство, що відтворювало дух колишніх об-
рядів, вироби майстрів народної творчості, 
українські пісні та хороводи, ворожіння, 
плетіння вінків. Присутні поділились – ця 
частина святкування чи не найпривабливі-
ша, адже символізує красу та єднання лю-
дей із природою. Звичайно ж, до дійства 
долучився і голова громади Олександр 
Левченко, привітавши зі сцени усіх при-
сутніх зі святом. Кульмінацією заходу ста-
ло урочисте запалення купальського ба-
гаття. До слова, навіть попри тимчасовий 
дощ, охочі змогли долучитися до головної 
забави свята – стрибання через вогнище. 
Вітаємо усіх жителів нашої громади зі свя-
том, і нагадуємо, що літо продовжується, а 
отже – ловімо його дні максимально!

ОЙ, НА ІВАНА, НА КУПАЛА…


