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ЗІ СВЯТОМ ВАС, МЕШКАНЦІ СЕЛА ПЕРШЕ ТРАВНЯ

Д ень села – свято, котре пов’язує 
минуле, сьогодення та майбутнє, 
яке творять і творили до цього часу 

справжні патріоти, невтомні трудівники 
свого краю. Яскравого, сонячного дня чу-
дове свято завітало в село Перше Травня.

 Із теплими словами вітань у ході уро-
чистої частини святкування до громади 
села звернувся голова Олександр Лев-
ченко. «На цій прадавній сивочолій землі 
живуть працьовиті, життєрадісні, гостинні, 
талановиті люди. А підтримує та надихає 
їх справжня берегиня свого рідного краю 
- староста Семенюк Тамара Григорівна. 
Прийміть щирі вітання з Днем села, шанов-
ні першотравенці! Зичу квітучого здоров’я 
у кожну домівку, натхнення на нові, хороші 
справи, добра та злагоди в серцях, про-
цвітання та благополуччя кожному з вас», 
- промовив Олександр Левченко. 

Після теплих слів привітань подяки місь-
кого голови та подарунки були вручені ба-
гатодітним родинам, поважним ювілярам. 

Не обійшли теплим словом і тих, хто свят-
кував річницю подружнього життя, або ж 
хто цьогоріч поповнився у родині немов-
лям. 

Приємний і святковий настрій панував 
упродовж усього свята. Своїми піснями 
вітали односельців талановиті представ-
ниці самодіяльного художнього ансамблю 
«Журавка», маленькі артисти місцевого 
дошкільного закладу, співаки місцево-
го Будинку культури, учасники ансамблю 
шумових інструментів «Стук-грюк-бенд»  
Обухівського міського Будинку культури та 
інші виконавці.

Казкового настрою подарували дітла-
хам і дорослим актори столичного театру 
«Колоритми». Протягом дня працювали 
атракціони, виставка виробів майстрів та 
святкова торгівля.

Щиро вітаємо громаду села Перше 
Травня зі святом! Нехай у ваших домівках 
назавжди оселиться щастя, взаєморо-
зуміння, міцне здоров’я та достаток! 

Шановні жителі Шановні жителі 
Першотравенської громади!Першотравенської громади!

Дозвольте щиро привітати вас зі святом – Днем 
вашого села. Це свято кожного, хто проживає тут, 
ростить своїх дітей, хто наполегливо працює на 
своїх подвір’ях. Саме завдяки вашій праці кожен 
куточок Першого Травня квітне.  Мені особливо 
приємно бувати тут, спілкуватися з вами і ро-
зуміти, що у вашому селі дійсно панує позитивна 
атмосфера взаємоповаги, розуміння та солідар-
ності. Бажаю вам на довгі роки зберегти ці теплі 
взаємовідносини, сіяти добро та щораз збирати 
багатий урожай благ і достатку. Розвитку та 
процвітання вашому краю, аби з гордістю та по-
смішкою ви зустрічали тут кожен новий день! 

Зі святом! 
З повагою міський голова 
Олександр ЛевченкоОлександр Левченко

ВЕСЕЛО, СМАЧНО ТА ЕМОЦІЙНО ЖИТЕЛІ 
ДЕРЕМЕЗНИ СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ СЕЛА

У дні, коли на полях нашої громади 
підіймають до неба свої голівки 
яскраво-жовті соняхи, коли клу-

бочаться запашні тюки сіна і ще так весело 
і по-літньому виспівують пташки, свої дні 
народження відзначають мальовничі села 
Обухівської громади. Разом із вами ми вже 
побували у багатьох із них і зробили висно-
вок: щирі, патріотичні, доброзичливі люди 
живуть тут, поруч із нами. 

Поважну дату – 871 рік від першої згадки 
про село відзначали минулими вихідними 
жителі Деремезни. У попередньому но-
мері ми вже ознайомили вас із багатими 
історичними фактами цієї місцевості. І, 
примітно, що як і кілька століть тому, так і 
нині тут будували своє щастя розумні, та-
лановиті, працьовиті люди. Саме для них 
було організовано неймовірне свято, ко-
тре подарувало як дорослим, так і наймен-
шим жителям приємні та яскраві емоції. 

Звичайно, як і кожен куточок нашої гро-
мади, село Деремезна має свої таланти, 
тож і право відкрити урочистий концерт 
на честь свята надали фольклорному гур-
ту села «Калина». До вітальних слів до-
лучались і самі жителі деремезнянської 
громади, і гості, і голова Олександр Лев-
ченко. «Завжди на цій землі жили і пра-
цювали трудолюбиві люди. Той золотий 
потенціал, який творив і зараз творить тут, 
у цьому краї. Я певен, що з маленьких сіл 
починається велика держава. Ми дійсно 
вболіваємо всім серцем за наші села, хо-
чемо зробити їх сучасними, комфортними 
для вас і ваших дітей», – промовив Олек-
сандр Левченко. Особливу увагу цього дня 
приділяли найповажнішим жителям Дере-

мезни та її справжнім героям-патріотам, 
котрі стали на захист держави у тяжкий 
період. Їх вітали теплими словами, пода-
рунками та подяками. 

Як говорять, на святі вистачало усього 
– і хліба, і видовищ. Смачні пригощання, 
ярмарок майстрів народної творчості, кон-
цертна програма за участю талантів нашої 
громади доповнили атмосферу різнобар-
вним калейдоскопом святковості. Гілочок 
до яскравого видовища додали виступи 
артистів театру «Колоритми» – як завжди 
неповторно, феєрично та професійно за-
палили своїми виступами і влучили у кож-
не серце! Радіє деремезнянська громада, 

а разом із нею радіємо святу й ми. Бажає-
мо усім жителям цього чудового краю не 
втрачати оптимізму, любити своє село і 
бути однією дружньою, згуртованою гро-
мадою, як і цього дня! Зі святом! 

Аліна Савченко 

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ОБУХІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

Н агадуємо, що на території Обухівської міської територіальної громади Обухівсь-
кого району Київської області триває впровадження програми «Громадський 
бюджет».

З 01 вересня по 20 вересня 2021 року розпочинається офіційне голосування по   проєк-
тах, які були відібрані та допущені до голосування Робочою групою, а саме:

Проголосувати за проєкт можна в паперовому вигляді, шляхом передачі заповненого 
бланку голосування (при собі мати паспорт громадянина України) до уповноваженого 
робочого органу – управління економіки Виконавчого комітету Обухівської міської ради 
Київської області за адресою: 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 проєкти по Громадському бюджету можна буде от-
римати в управлінні економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської 
області ekonom_obuchivmeria@ukr.net. 

Управління економіки Виконавчого комітету
 Обухівської міської ради Київської області  

    
 
 

 

№№  ННааззвваа  ппррооєєккттуу  ААввттоорр  ппррооєєккттуу  ВВиидд  ппррооєєккттуу  

1 Відкритий майданчик для тренувань Тимошенко Андрій Іванович Великий  

2 Скейт-парк на Дзюбівці Поліщук Богдан Валерійович Великий  

3 Територія дитинства (оновлення обладнання усіх дитячих 
майданчиків Григорівського старостинського округу) 

Яценко Лілія Василівна 
Рак Оксана Іванівна Великий 

4 Безпека школярів - майбутнє країни Трегуб Руслан Георгійович Малий  
5 Зупинки громадського транспорту у селі Перегонівка Трегуб Руслан Георгійович 

Калита Наталя Василівна  
Малий  

6 Пароконвектомати для дошкільних навчальних закладів 
Обухівської територіальної 
громади. 

Семененко Поліна Василівна  

Великий  

7 Облаштування громадського простору в селі Таценки з 
оформленням глядацької зони та 
зони памп-треку для дітей та підлітків 

Грищенок Наталія Володимирівна 
Великий  

8 Фетальний монітор для Кардіотокографії (КТГ) Юхимчук Ірина Володимирівна 
Федорченко Людмила Петрівна 

Малий  

9 Суцільний скейт-парк в селі Таценки Обухівської ТГ Шевченко Ольга Миколаївна Великий 

10 Арт-концепт ДЮСШ Нечитайло Олександр 
Володимирович 

Малий 



Д о Обухівського районного управ-
ління поліції надійшло повідомлен-
ня від небайдужих громадян про 

те, що 46-річний житель міста Обухів виро-
щує рослини конопель на прибудинковій 
ділянці.

Правоохоронці під час санкціоновано-
го обшуку виявили та вилучили у чоловіка 
27 дикорослих рослин конопель, довжина 
яких сягала майже 1,5 метри та 4 згортки 
масою 15 грам, з речовиною рослинного 
походження темно-зеленого кольору схо-
жою на наркотичний засіб – канабіс. Вилу-
чене направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 310 (Посів або ви-
рощування снотворного маку чи конопель) 
Кримінального кодексу України. Санкція 
статті передбачає стягнення штрафу від 
ста до п’ятисот неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або арешт на 
строк до шести місяців, або обмеження 
волі на строк до трьох років.

Шановні громадяни! 
Наразі на території Київщини триває 

операції «МАК-2021». Мета – виявлення та 

знищення нелегальних посівів нарковміс-
них рослин маку та конопель, а також пе-
рекриття каналів надходження цих рослин 
до споживачів наркотиків.

Поліція нагадує, що за нелегальні посіви 
та вирощування наркотичного зілля зако-
нодавством передбачено адміністративна 
та кримінальне відповідальність!

Також поліція звертається до усіх небай-
дужих громадян дотримуватися чинного 
законодавства та у разі виявлення по-
сівів нарковмісних рослин повідомляти на 
спецлінію 102. Анонімність гарантується.

2
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102
НАТЯЖНI СТЕЛI
Замір безкоштовний.
Монтаж один день.

068 155 8 122

РОКІВ
ГАРАНТІЯ 
15

ОПЕРАЦІЯ «МАК-2021» ТРИВАЄ

В НЕЩЕРОВІ РОЗМІСТИВСЯ НАМЕТОВИЙ 
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ ТАБІР

УВАГА! ПОПЕРЕДЖАЄМО, ЩО ВОДА З МІСЬКОГО
ПЛЯЖУ НЕ ВІДПОВІДАЄ САНІТАРНИМ НОРМАМ

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ !

Щ ороку за сприяння Обухівської 
міської ради та завдяки зла-
годженій роботі відділу молоді, 

фізичної культури та спорту діти з усіх 
навчальних закладів громади, які беруть 
участь у військово-патріотичній грі «Джу-
ра», мають чудову можливість з користю та 
на природі провести свій вільний час. 

Сьогодні в Нещерові відбулося відкриття 
наметового військово-патріотичного табо-
ру «Обухівська Січ». 

43 дитини протягом тижня разом з ви-
хователями будуть проходити справжній 
вишкіл з домедичної допомоги, орієнту-
вання на місці, вибухотехнічної безпеки, 
стрільби і тактичного пересування. Також 

на учасників чекають різноманітні спортив-
ні змагання, тренінги з інформаційної війни 
та цікава екскурсія до столиці під назвою 
«Модерн в Україні». 

Санітарно-гігієнічні умови для прожи-
вання дітей створені сприятливі, налагод-
жене чотириразове поживне харчування, 
на території встановлені намети з усім не-
обхідним устаткуванням.

А якщо ще згадати традиційні вечори 
біля багаття, які згуртовують та надихають, 
то сумнівів не виникає, що дітки будуть за-
доволені.

Побажаємо усім учасникам хорошого 
відпочинку, корисного проведення часу та 
чудових вражень!                    Тетяна Поліщук 

В иконавчий комітет Обухівської 
міської ради попереджає меш-
канців громади про небезпеку ку-

пання у воді міського пляжу.
27 липня 2021 року Обухівським рай-

онним відділом ДУ «Київський обласний 
центр контролю та профілактики хвороб 
МОЗ України» були зроблені проби води з 
території міського пляжу на річці Стугна в 
с. Таценки. 

В результаті проведених обстежень було 
виявлено, що вода не відповідає вимогам 
ДСП №173 від 19.06.96 р. (додаток №11 
«Гігієнічні вимоги до складу та властиво-
стей води водних об’єктів в пунктах куль-
турно-побутового водокористування) за 
бактеріологічними показниками. Кількість 
лактопозитивних кишкових паличок у до-
слідженій воді становить 9500 при нормі – 
не більше 5000. 

П ідприємство ПрАТ «Енергія» повідомляє про намір встановити з 01.10.2021 
року тарифи на постачання теплової енергії, на послугу з постачання теплової 
енергії та послугу з постачання гарячої води відповідно до Закону України  «Про 

житлово-комунальні послуги». 
Структура тарифу на постачання теплової енергії та на послугу з постачання тепло-

вої енергії, що надається населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам м. 
Обухова

Питання, пропозиції та зауваження щодо вищенаведених тарифів на послуги с по-
стачання теплової енергії  та послуги з постачання гарячої води слід направляти ПрАТ 
«Енергія» за поштовою адресою: 08703 м. Обухів, вул. Промислова,1 та на електронну 
адресу pat@energiya.kiev.ua впродовж 14 календарних днів з дати розміщення цієї ін-
формації, а саме до 26 серпня 2021р. (включно). З більш детальною інформацією мож-
на ознайомитися на нашому сайті: www.energiya.kiev.ua та на сайті Обухівської міської 
ради: obukhiv.kiev.ua.

                                                                                                                                  Правління Товариства

ШЛЯХ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ (30 РОКІВ ТОМУ)
(за документами архівного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради)

В архівному відділі виконавчо-
го комітету Обухівської міської 
ради зберігається ряд документів 

Обухівської міської ради, що висвітлюють 
історичні події, які змінили Обухів протягом 
останніх 6 місяців 1991 року, та їх вплив на 
суспільно-політичне життя міста.

У зв’язку з державним переворотом, що 
відбувся у Москві 19-21 серпня 1991 року, 
Верховна Рада України 24 серпня 1991 
року прийняла Акт проголошення неза-
лежності України. Однак, згідно з чинним 
на той час законодавством, питання про 
реалізацію права народу України на само-
визначення виходило за межі компетенції 
Верховної Ради УРСР і мало вирішуватися 
виключно Всеукраїнським референдумом. 
Тому того самого дня, крім Акта проголо-
шення незалежності України, було прийня-
то й Постанову Верховної Ради УРСР «Про 
проголошення незалежності України», 
якою, зокрема, передбачалося провести 
1 грудня 1991 р. Всеукраїнський референ-
дум на підтвердження Акта проголошення 
незалежності України.

Одними з перших рішень Обухівської 
міської ради  народних депутатів  Обухівсь-
кого району Київської області були:

1. Про підняття над будинком міськви-
конкому синьо-жовтого прапора (цю про-
позицію на сесію винесла голова міської 
ради  Журавель Л.М. Рішення від 19 верес-
ня 1991 року сьомої сесії двадцять першо-
го скликання).

Текст цього рішення був такого змісту: «У 
зв’язку з проголошенням Верховною Ра-
дою України Акта про незалежність Украї-
ни та прийняттям постанови Верховної 
Ради України «Про підняття над будинком 
Верховної Ради України синьо-жовтого 
прапора» підняти над приміщенням місь-
квиконкому поряд з державним, історич-
ний національний прапор, що символізує 
миролюбну Українську державу в образі 
чистого неба і хлібного лану». 

2.  Організація підготовки та забезпечен-
ня виборів Президента України і прове-
дення республіканського референдуму. В 
цьому питанні обговорювалась організа-
ція проведення зборів по трудових колек-

тивах, міських органів політичних партій, 
масових рухів, громадських організацій, 
зборів громадян по утворенню виборчих 
дільниць та дільничних виборчих комісій,  
також  прийнято звернення до жителів 
Обухівщини із закликом підтримати прого-
лошення республіканським парламентом 
незалежності України. Зміст цього звер-
нення був такий: «ЗВЕРНЕННЯ ДО ЖИ-
ТЕЛІВ ОБУХІВЩИНИ!

Шановні земляки! Верховна Рада Україн-
ської  РСР 24 серпня 1991 року проголоси-
ла Україну незалежною демократичною 
державою.

В постанові Верховної Ради України при-
значено на 1 грудня 1991р. республікан-
ський референдум на підтвердження Акта 
проголошення неза-лежності.

Депутати Обухівської міської Ради на-
родних депутатів закликають Вас прий-
няти активну участь у референдумі 1991 
року, прийти на виборчі дільниці і проя-
вивши свою громадянську свідомість, під-
тримати проголошення республіканським 
парламентом незалежності України, цим 
самим підтвердити створення самостій-
ної Української демократич¬ної держави 
– України. Звернення прийнято сьомою 
сесією Обухівської міської  Ради народних 
депутатів двадцять першого скликання 19 
вересня 1991 року».

Громадськість м. Обухова, як і вся Украї-
на, взяла активну участь у Всеукраїнсь-
кому референдумі. Як свідчать відомості 
районної газети «Обухівський край» від 05 
грудня 1991 року №139  «Про результати 
голосування на Всеукраїнському рефе-
рендумі», 1 грудня 1991 року взяли участь 
18704 жителі міста. З них 17878 або 95,6% 
громадян проголосувало за незалежність 
України.

Прийняття Декларації про державний су-
веренітет України від 16 липня 1990 року, 
Акта про незалежність України від 24 серп-
ня 1991 року, підтвердженого результата-
ми Всеукраїнського референдуму 1 грудня 
1991 року, знаменували новий етап ро-
звитку України як самостійної, суверенної 
держави.

О.Кулик, начальник архівного відділу 

Комунальне підприємство Обухівської міської ради  «Обухівтеплотрансбуд» пові-
домляє про намір встановити з 01.10.2021р. тарифи на транспортування теплової 
енергії у зв’язку  із змінами комунальних послуг відповідно до Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги»

Тариф на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія»-468,42 грн/Гкал 
(без ПДВ)

Тариф на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія» для будинків від 
ЦТП -491,02 грн/Гкал (без ПДВ)

Тариф на транспортування теплової енергії для ТОВ «Теплоенергопостач» -529,59 
грн./Гкал.(без ПДВ)

Питання, пропозиції та зауваження щодо вищенаведених тарифів на послуги з 
транспортування теплової енергії направляти КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» за 
поштовою адресою:08702 м.Обухів вул..Миру,13А та електронну адресу 5209830@
ukr.net впродовж 7 календарних днів з дати розміщення цієї інформації,а саме до18 
серпня 2021р.(включно).

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті obukhiv.kiev.ua.

                                                                                                             Керівник підприємства

  

Найменування показників 

Тариф на послугу 
з постачання 

теплової енергії 
населенню без 

витрат на 
обслуговування 

обладнання ЦТП, 
грн./Гкал 

Тариф на послугу з 
постачання 

теплової енергії 
населенню для 

будинків з 
витратами на 

обслуговування 
обладнання ЦТП, 

грн./Гкал 

Тариф на 
постачання 

теплової 
енергії для 
бюджетних 
організацій, 

грн./Гкал 

Тариф на 
постачання 

теплової 
енергії для 

інших 
споживачів, 

грн./Гкал 

Тариф на виробництво теплової 
енергії без ПДВ 

1852,50 1852,50 2125,90 2102,80 

Тариф на транспортування теплової 
енергії без ПДВ 

136,65 136,65 136,65 136,65 

Тариф на транспортування теплової 
енергії мережами інших власників 
без ПДВ 

468,42 491,02 468,42 468,42 

Тариф на постачання теплової 
енергії без ПДВ 

14,70 14,70 14,70 14,70 

ТТаарриифф  ннаа  ппооссллууггуу  зз  ппооссттааччаанннняя  
ттееппллооввооїї  ееннееррггііїї 

2472,27 2494,87 2745,67 2722,57 

ПДВ 20% 494,45 498,97 549,13 544,51 
ТТаарриифф  ннаа  ппооссллууггуу  зз  ппооссттааччаанннняя  
ттееппллооввооїї  ееннееррггііїї,,  зз  ППДДВВ  

2966,72 2993,84 3294,80 3267,08 

ТТаарриифф  ннаа  ппооссттааччаанннняя  ттееппллооввооїї  
ееннееррггііїї,,  зз  ППДДВВ  

  3294,80 3267,08 
 

ТТааррииффии  ннаа  ппооссллууггуу  зз  ппооссттааччаанннняя  ггаарряяччооїї  ввооддии  

Тариф на послугу з 
постачання гарячої 
води для будинків з 

ІТП, грн /м3 

Тариф на послугу з 
постачання гарячої води 
для будинків без ІТП, грн 

/м3 

Послуга з постачання гарячої води (за умови 
підключення рушникосушильника), з ПДВ 

165,44 169,5 

Послуга з постачання гарячої води (за відсутності 
рушникосушильника), з ПДВ 

151,87 155,94 

Тариф на послугу з постачання гарячої води для 
бюджетних організацій, грн /м3 

151,87 155,94 

Тариф на послугу з постачання гарячої води для інших 
споживачів, грн /м3 

151,87 155,94 
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ХАРОН

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.

Він стояв посеред темного поля рясно вкритого 
людьми. Ті стояли, сиділи, лежали, снували або не-
спішно пересувались. Той хаос людських тіл супровод-
жувала абсолютна тиша. Моторошна. Мертва.

Сам стояв розгублено та озирався. Знав, що помер. 
Розумів, що стоїть саме тут посеред поля не він, його 
душа або дух. Ніколи не сповідував жодної релігії та не 
вірив у магію. Такий собі адепт радянських часів вихо-
вання особистості. Та тепер мимоволі мусив вірити. 
Озирнувся. Навкруги одні мерці та чорна земля. Вда-
лечині помітив блиск річки над якою парував та клу-
бочився білий туман. І саме туди рухалась найбільша 
кількість мертвих. Не знав та не мав чого робити, отож 
рушив й сам у напрямку води. Усе ж таки розвага, хоч 
якась.

Ближче до води мусив працювати ліктями. Мертві 
байдуже дивились на нього та мовчки відступали наче 
й не відчували його стусанів. 

На березі темної річки було припнуто здоровезного 
човна, що нагадав йому корабель вікінгів. Проте чорна 
щогла голою стирчала угору без жодного ознаку вітрил. 

- Не йметься? – здоровило у чорній сутані та напну-
тому на голову каптурі направило на нього таке ж ста-
резне, як і сам човен, весло.

- Освоююсь.  
- Маєш вдосталь часу. – здоровило хмикнув. – На 

переправу?
- Не зрозумів.
- Річка мертвих. Я – Харон. Перевізник.
- Це не моя релігія. Я читав такі казки у книжках.
- Не твоя? А яка твоя? – Харон махнув йому за плечі 

– Оно іудеї. Далі мусульмани. Християни з буддиста-
ми. Даосисти…. Пара сатанистів, побрав би їх шляк. Й 
так… до купи. Усі сюди. Як і ти.

- Я? 
- Так. Маєш йти на переправу. До нових земель.
- Мертвого царства.   
- Тьфу. – Харон смачно сплюнув. – Точно начитався 

бульварщини. До нового життя та нового світу.
- А як же пекло?
- А ти звідки?
- З земного життя.
- Тобі не дістало пекла? Шуруй назад до перерод-

ження. Тобі он буддисти мізки тим винесуть та скажуть 
куди бігти. А тут переправа.

- Де чергу займати?
Харон довго дивився крізь каптур на нього. Потім 

знову хмикнув. З усього виходило, що такої живої роз-
мови давно вже не мав і розважався по повній.

- Ти ж уже тут. Яка черга?
- То я залажу до човна?
- Уперед. – чорне весло перегородило шлях та 

обірвало діловите просування до човна. – Плати.
Він похлопав руками по одягу. Пусто. Пам’ятав, що 

сердобольні вкриті горем родичі поклали ритуальну 
монетку до карманів. Не було. Пусто.

- Чим?
- Золотом.
- Та де ж я тобі його дістану? Хіба цих потрусити… - 

озирнувся. мертві душі безучасно дивились на нього та 
слухали розмову.

- Як ти вважаєш, якби мали золото – чекали б тут? 
Вже давно перевіз би.

Він озирнувся на безліч людей на чорному полі й у 
грудях похололо. Невже й він отак от… Вічно…

Швидко та з надією поглянув на Харона. Той мовчаз-
ний та байдужий стояв між ним та чорним старим чов-
ном – шляхом до нового та невідомого.

«Не пропустить». Плечі зігнулись. Голова похилилась 
та погляд уперіщився на чорне весло, яке, неначе рука, 
було протягнуте у його бік.

- То тоді вибач, що потурбував.
- Приходь, коли що. Побазікаємо.
Харон почав прибирати весло. Туман, що клубочився 

над річкою, несподівано рвонув до весла та притримав 
його. Харон хмикнув, наче й не здивувався.

- Пам’ятаєш мене? – перед ним з Хароном з ту-
ману вийшла бабця. Не пам’ятав такої. – Ти врятував 
мені життя. Я мерзла на вулиці й не мала чого їсти. З 
тих грошей, які ти щедро засунув мені у руки, я змогла 
купити їсти. Я змогла дожити до тих пір, поки мені не 
допомогли інші. Дякую.

З рук старої на чорне весло весело зблиснув справж-
ній золотий. Стару не згадав, та був вкрай вдячний тій 
за допомогу.

- І я. – дитяча ручка простягнулась до весла і ще один 
золотий помандрував до компанії. – Ти врятував мені 
життя, коли допоміг оплатити операцію. Я вдячний тобі.

Малий весело помахав і розтанув у тумані. Вони 
виходили з туману та пірнали назад, лишаючи по собі 
золоті на веслі Харона. Кого він згадував, кого ні. Всі 
дякували йому за щось. Стояв знічено перед Хароном 
та червонів.

- От бачиш. Жадібний ти. Золота скільки маєш… - 
Харон миттю згріб величезну кіпу золотих до кишені. 
Де й вмістилось.

- Сідай, шановний пасажир. Миттю домчу до нового 
світу.

Він безпорадно озирнувся на мертві душі.
- Не ці. Негідні. – обрізав Харон.
- Та ні… Оті, що приходили. З ними все буде гаразд? 

Вони живі?
- У кожного своє життя та доля. Та коли їм було 

скрутно – ти не став осторонь. З цього втішайся. По-
пливли чи що?

- А пиво буде?
- І пиво, і раки. Все влаштуємо.
- Компанію складеш? 
- З задоволенням. – Харон скинув каптур та посміх-

нувся.
Перед ним стояв русявий кремезний чоловік з ста-

левими різкими очима та сивиною у волоссі й бороді. 
Схожий був з вікінгом.

Корабель оповив туман. Омив чорноту та затріпотів 
білими вітрилами над білою тендітною яхтою. 

Він сміливо ступив на борт за підтримки Харона. 
Обидва засміялись та всілись за розкішний стіл зі сма-
коликами. Яхта неспішно поплила в бік Сонця.

Він подивився на чорний берег, який лишав на-
завжди, на душі. В очах тих була заздрість та злість.

Харон хмикнув.
- Не шкодуй тих. Негідні.
- Все одно… Їм би хоч один шанс на спокуту... 

Роман Нестеренко

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

Виконком Обухівської міської ради

ОБУХІВ У ПОШУКУ ВУЛИЧНОГО ФОРТЕПІАНО

ЖИВОПИС. СТАНКОВА КАРТИНА. ЖИТТЯ ПРЕКРАСНЕ

У приміщенні Обухівського 
краєзнавчого музею ім. Юрія До-
мотенка у липні 2021 року прой-

шла виставка картин живопису «Життя 
прекрасне» народних майстринь  Лілії 
Плис та Ольги Кадікової. Роботи представ-
лені різними жанрами: портрет, міський 
пейзаж, натюрморт, анімалізм.

Виставка була організована з метою 
культурно-просвітницької роботи, підви-
щення інтересу до мистецтва живопису та 
задля популяризації творчості обухівських 
художниць. 

Живопис – це вид мистецтва, який здат-
ний відтворити видиму реальність, духов-
ний світ людини за допомогою крапки, 
лінії, кольору, тіні на двовимірній поверхні 
(полотно, картон, папір). Сама назва «жи-
вопис» або «малярство» говорить про те, 
що художник «пише життя» в усьому його 
багатстві, різноманітті і барвистому бли-
ску. Багато що підвладне мистецтву живо-
пису – зображення природи, людей, тва-
рин, плодів, квітів, навіть повітря і сяючого 
світла. Пензель митця здатен втілити ве-
ликі ідеї і миттєві враження, яскраві харак-
тери і складні взаємини між людьми, най-
тонші відтінки почуттів і настроїв. Своєю 
майстерністю, талантом художник нібито 
занурює глядача в неповторну створену 
атмосферу життя на полотні. Гарне вис-
ловлювання видатного англійського поета, 
драматурга кін. ХІХ століття Оскара Уайль-
да: «Благо, яке дає нам мистецтво, не в 
тому, чому ми навчимося, а в тому, якими 
ми завдяки йому стаємо…», говорить нам 
про те, як мистецтво нас трансформує, 
збагачує, підносить, робить кращими.

Залежно від призначення творів мис-
тецтва живопис поділяють: на станковий 
(картини), монументальний (фрески), те-
атрально-декоративний, мініатюра, деко-
ративно-прикладний. Кожен із різновидів 
живопису має свої особливості у відтво-
ренні змісту та форми, специфіку техніки 
і технології застосування живописних ма-
теріалів.  Найбільш самостійний вид жи-
вопису – це станковий, тобто написання 
картин.

Перші картини з’явилися дуже давно, 
вони були нерозривно пов’язані з архітек-
турою. Картини писалися, як ікони, тем-
перою на дошках. Згодом вони стали ви-
ділятися з ансамблю собору або палацу. 

Винахід такої техніки як “олійний” живопис 
(сполучною речовиною для фарб слугува-
ла лляна олія) дозволив митцям переда-
вати всю красу, використовуючи барвисте 
розмаїття навколишнього світу.  Починаю-
чи з XV століття і до наших днів, станковий 
живопис став самостійним видом і посту-
пово зайняв позицію лідера у мистецтві. 

 В процесі історичного розвитку станко-
вого живопису утворилося кілька основних 
технік. Вони виникли і розвивалися в ре-
зультаті удосконалення художньої прак-
тики, самовираження і найбільш повного 
відтворення різних сторін дійсності.

Прекрасний приклад цього – це картини 
Ольги Кадікової  і Лілії Плис, які працюють 
з такими в техніками, як олійний, акварель-
ний, пастельний живопис.

До речі, картина олією – це дуже давня 
техніка зображення, але її розквіт почався 
з XV століття і пов’язаний він з ім’ям худож-
ника Яна ван Ейка, який працював у цьому 
напрямі й популяризував цю техніку.

В своєму творчому пошуку, керуючись 
порадами майстрині Лінської Наталії Вік-
торівни та надихаючись творчою пра-
цею в студії «Мальви» (м. Обухів), Ольга 
Кадікова  пише картини у техніці олійно-
го та акварельного живопису. Її відмінна 
робота «Народження» (олія) отримала 
визнання на IV Всеукраїнському конкурсі 
декоративно-ужиткового та образотвор-
чого мистецтва «Моя мистецька Україна»  
(здобула 1 ступінь у номінації живопис) у 
м. Луцьк, 2021р., була представлена під 
час проведення Канадсько-українського 
фестивалю творчості «TORONTO 2021» у 
м. Київ, 2021р. Зображення картини при-
ваблює своєю філософською ідеєю про 
народження світу та випромінює потуж-
ний енергетичний посил. Своїм яскравим 
позитивним виконанням і різнобарвною 
кольоровою палітрою привертають увагу 
картини «Апельсин» і «Інжир».  Варті уваги 
й роботи аквареллю з циклу «Птахи». Вони 
емоційні, повітряні, ніжні  та викликають 
почуття       замилування.

Акварель – це використання фарб, що 
розводяться за допомогою води (в пере-
кладі “aqua” - вода) на папері. Така тех-
ніка дає глядачеві можливість побачити 
композицію ніжно, зображення стає більш 
прозорим, витонченим. Зазначимо, що це 
одна зі складних технік живопису, яка заро-

дилася ще у ІІ столітті до н.е. Акварельний 
живопис вимагає майстерності бачення 
тону і кольору, знання законів змішування 
кольорів. 

Привертають увагу відвідувачів вистав-
ки роботи Лілії Плис, що виконані саме у 
техніці акварелі. Цикл анімації «Водний 
світ» із зображенням черепах в океані за 
допомогою саме акварелі дає нам мож-
ливість відчути легкість і прозорість води, 
гармонійним поєднанням кольорів автор-
ка прекрасно передала на полотні чудовий 
підводний світ. Художниця використовує 
прийом «заливки», плавні різноманітні пе-
реходи кольорів. Цей прийом дозволяє 
ефектно зобразити небо, воду, основний 
фон. 

Також цікаві портрети від Лілії Плис та 
серія картин міського пейзажу (ведути), 
що виконані в техніці «суха» пастель.

Пастель – це малювання крейдою і олів-
цями. Спосіб відомий з ХV століття, одним 
з тих, хто доторкнувся до цієї техніки, став 
геніальний художник і вчений Леонардо да 
Вінчі. 

Розрізняють три різновиди пастелі: 
воскова, олійна і суха. Вона наносить-
ся на жорсткуватий папір, його відтінок 
має велике значення:  проступаючи крізь 
штрихи пастелі,  фоновий колір викликає 
певний настрій, ослаблюючи чи посилю-
ючи гармонійні ефекти малюнка. Тонкість 
і вишуканість цієї техніки  надає картинам 
жвавості та казковості. Часто-густо при цій 
техніці використовується прийом «розту-
шовування», що  надає ефект м’яких пе-
реходів та  ніжного кольору.  Представлені 
роботи дарують нам відчуття загадковості, 
картини пробуджують уяву, відволікають 
від метушні.

Можна охарактеризувати цей цикл робіт 
як філософський пошук (картина «Народ-
ження»), де ми бачимо манеру виконання: 
характерність, енергійність посилу, лег-
кість передачі кольорів та тонів.

Представлена експозиція збагачує нас 
гарним настроєм, тому що роботи пози-
тивні, сонячні, яскраві й викликають почут-
тя естетичного задоволення. Побажаємо 
Ользі Кадіковій і Лілії Плис творчих успіхів 
і наснаги. Запрошуємо всіх охочих відвіда-
ти виставку! Адреса музею: м. Обухів, вул. 
Київська, 14 (3-й поверх).

Федоряченко Н.В.
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СЕЛАМИ НАШОЇ ГРОМАДИ. БУДЬМО ЗНАЙОМІ: ПЕРШЕ ТРАВНЯ

ІЛЛЯ ЛІТО КІНЧАЄ, ЖИТО ЗАЖИНАЄ

І сторія села Перше Травня (раніше – 
Гудимівка), що ввійшло цього року 
до Обухівської міської територіаль-

ної громади, пов’язана із легендами і ся-
гає часів глибокої давнини. Археологіч-
ні довідки говорять, що поселення, яке 
знаходилось у цій місцевості датоване за 
часів ранньої української Черняхівської 
археологічної культури (ІІ-VІІ ст.). У сере-
дині 18 століття цим краєм володів київсь-
кий сотник Павло Іванович Гудима, котрий 
збудував свій маєток на горі, що нині но-
сить назву Панська. 

У 1875 році тут було закладено камінь 
під забудову місцевого храму, а з 1897 
року відкрито церковнопарафіяльну шко-
лу, керував якою отець Іустина Іоанович 
Орловський, котрий до прийняття сану 
працював вчителем на Черкащині. У ра-
дянські часи храм було перелаштовано під 
колгоспну комору, а в другій половині ХХ 
ст. – повністю зруйновано.  Нині храм від-
новлено. В ньому проводять Божествен-
ні служби. У 1922 році головою сільської 
ради обирають Вільхового Дмитра Ко-
стянтиновича, а через півроку – Царенка 
Йосипа  Прохоровича. Гудимову Слободу  
перейменовано в село Перше Травня.

Трагічні події 1933 року залишили 
страшний відбиток смерті – під час голо-
домору в селі померло до 300 мешканців. 
Та все ж село вижило. Мирні плани у липні 
1941-го зруйнувала окупація німцями, у 
результаті якої було вбито 132 людини. 4 
листопада 1943 року село було визволе-
но від німецьких загарбників, а у 1948 році 
воно почало підійматися з руїн. Колгоспу 
було надано трактори, сільськогосподар-
ський реманент, було збудовано свино-
ферму, вівцеферму, птахоферму. У 1990 
році  поновила роботу Першотравенська  
сільська  рада.

З  2002 року і донині посаду сільського 
голови обіймає Тамара Григорівна Семе-
нюк. У 2004-му році село було повністю 

газифіковане, а в 2007-му –відкрив свої 
двері новий адміністративний будинок, 
де розташувались сільська рада, клуб 
і бібліотека. Цього ж року у селі запра-
цювала амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини. З кожним роком село 
розвивається, оновлюється, стає все 
комфортнішим для його жителів. Тут про-
сто неймовірні краєвиди, на які з’їжджа-
ються подивитися з усіх куточків Київщи-
ни та зробити фото на згадку. Крім того, 
тут є усі умови для життя дітей і дорослих: 
функціонує дитячий садок, гімназія-філія 
Обухівського АЛ ім. Андрія Малишка, бу-

динок культури, пошта, магазини та кафе. 
Великим успіхом  користується самодіяль-
но-фольклорний ансамбль «Журавка», 
який  ось уже 35 років радує не тільки жи-
телів села Перше Травня, а й навколишніх 
сіл району своїми піснями. У суботу, 7-го 
липня, село святкувало свій День народ-
ження, тож, користуючись нагодою, щиро 
вітаємо всіх жителів Першотравенської 
сільської ради зі святом. Нехай ваше село 
поповнюється щасливою енергетикою, 
дитячим сміхом, а прагнення до ще біль-
шого розвитку окриляє вас на нові звер-
шення і добрі починання! 

Аліна Савченко 

Д ень пророка Іллі, що відзначається 
2 серпня, традиційно вважався ка-
лендарним «кордоном» літа. Гово-

рять, що саме з цього дня природа починає 
нагадувати про осінь та відбуваються змі-
ни в погоді – на зміну спеці настає помірне 
тепло, світловий день скорочується, а ніч 
стає довшою. Народне прислів’я свідчить: 
«У цей день до обіду – літо, а після – осінь».

Згідно зі слов’янською народною релі-
гією, пророка Іллю вважали володарем 
грому, небесного вогню, дощу, а також по-
кровителем врожаю та родючості. Віруючі 
люди у цей день йшли до церкви, аби по-
просити в молитвах про благополуччя ро-
дини, а також, за традицією, несли насін-
ня на освячення, аби був гарний врожай. 
За давніми віруваннями, на Іллю нечиста 
сила рятується від вогняного покарання і 
перевтілюється в різних звірів і риб, в тому 
числі і домашніх улюбленців. Саме тому 
цього дня з оселі не випускали домашніх 
тварин, аби в них не вселився недобрий 
дух.  Мабуть, ще з дитинства всі пам’ята-
ють про головну заборону на Іллі – купання 
у водоймах. Люди вірили, що у цей день 
можна потонути, або сильно захворіти. 
Вважалося, що уся нечисть може ховатися 
від покарання у воді, тому й затягувала з 
собою усіх, хто вирішив зайти у воду. Піс-
ля Іллі дітям теж не дозволяли купатися у 

водоймах, аби не захворіти, адже ночі вже 
стають прохолоднішими і вода помітно 
остигає. Як говорить народне прислів’я: 
«Ілля воду остудив». Не знаємо, наскіль-
ки підтверджені вірування наших предків, 
утім, безсумнівна прикмета, яка збуваєть-
ся у всі часи –  якщо у вас чисті помисли та 
щире серце – Ілля обов’язково віддячить 
хорошим урожаєм, процвітанням і добро-
бутом!

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ!

З початку серпня 2021 року Обухівський народний мистецький центр та ГО «Твор-
ча спадщина» будуть проводити безкоштовне навчання викладачів трудового 
навчання закладів освіти Обухівської міської ТГ та усіх охочих мешканців грома-

ди техніці вишивання Обухівського шитого рушника.
Координатори даної ініціативи:

Ольга Матвійчук – 096 550-61-50.  Олена Артюшенко – 098 634-93-58.
Навчання буде проводитися з дотриманням усіх необхідних протиепідемічних заходів.

Вітаємо  Вітаємо  
З ДНЕМ ПРАЦІВНИКА ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ!
Щороку, в другу неділю серпня, в країні своє професійне Щороку, в другу неділю серпня, в країні своє професійне 

свято відзначають представники однієї з найдревніших і свято відзначають представники однієї з найдревніших і 
найгуманніших професій – ветеринарні лікарі. Ви – справжні найгуманніших професій – ветеринарні лікарі. Ви – справжні 
рятівники наших менших друзів і наших улюбленців, люди, рятівники наших менших друзів і наших улюбленців, люди, 
котрі мають щире серце та справжній талант із розумін-котрі мають щире серце та справжній талант із розумін-
ням ставитись до своїх вусатих, хвостатих, чотирилапих ням ставитись до своїх вусатих, хвостатих, чотирилапих 
пацієнтів. Ваша праця неабияк відповідальна, адже від вчас-пацієнтів. Ваша праця неабияк відповідальна, адже від вчас-
ної профілактики хвороб тварин, правильного лікування, ної профілактики хвороб тварин, правильного лікування, 
залежить життя усього тваринного світу нашого краю. залежить життя усього тваринного світу нашого краю. 
Вітаємо вас із професійним святом і бажаємо вам наснаги, Вітаємо вас із професійним святом і бажаємо вам наснаги, 
витримки, емоційної стійкості у вашій нелегкій роботі. Не-витримки, емоційної стійкості у вашій нелегкій роботі. Не-
хай доля буде прихильною до вас, а любов до своїх пацієнтів хай доля буде прихильною до вас, а любов до своїх пацієнтів 
повертається сторицею! повертається сторицею! 

МЕДОВИЙ, ЯБЛУЧНИЙ І ГОРІХОВИЙ СПАСИ: 
ТРАДИЦІЇ ТА ВІРУВАННЯ

С пекотний серпень пахне скоше-
ним сіном, солодким медом, со-
ковитим яблуком і стиглими горі-

хами. Цей місяць приносить нам аж три 
свята зі смачними назвами, присвячених 
спасителю нашому Ісусу Христу. Їх дата 
з року в рік не змінюється: медовий Спас 
православні християни відзначають 14 
серпня, яблучний – у День Преображення 
Господнього (19 серпня), а горіховий – 29 
серпня. 

Дні Спасів особливі, адже названі на 
честь Ісуса Христа, який, як прийнято вва-
жати в православ’ї, помер на хресті за грі-
хи людські, і врятував (спас) людські душі 
від пекла. Медовий Спас називають ще 
маковим (у народі – Маковія). Від цієї дати 
починається Успенський піст, який триває 
до 27-го серпня.  Медовим його назвали 
через завершення сезону збору меду. За 
традицією, цього дня пасічники обходи-
ли вулики та обирали стільник, який  най-
більше заповнений медом, відламували 
шматок і несли до церкви на освячення. 
На 14 серпня також припадає день пам’яті 
семи старозавітних мучеників Маккавеїв. 
Щоправда, у народі назву цього дня пе-
реосмислили та пов’язали із маком, який 
саме до цього часу дозріває. Тому, на Ме-
довий Спас і Маковія до церкви віряни не-
суть випічку з маком і мед. Ними прийнято 
пригощати нужденних, котрі зустрінуться 
по дорозі з храму. Із цим пов’язана приказ-
ка: «На перший спас і жебрак меду спро-
бує». 

Другий Спас – «яблучний» прийнято 
відзначати 19 серпня. Від цієї дати почи-
нались «проводи» літа. Мабуть, не важко 
здогадатися, чому наші предки нарекли 
другий Спас саме так – адже в серпні, заз-
вичай, розпочинається збір урожаю яблук. 
До речі, до цього дня православним їсти 
соковитий плід заборонялося. У яблучний 

Спас господині печуть різного роду сма-
колики  з цим фруктом і несуть освячувати 
до церкви, а після – пригощають рідних і 
близьких. Також до кошика кладуть й інші 
сезонні дари природи: виноград, груші, 
сливи, тощо. Як і кожне велике свято, дру-
гий Спас має свої вірування та традиції. 
Наприклад, у народі вважали, якщо цей 
день сонячний і безхмарний – осінь буде 
сухою, а якщо похмурим – дощовою. Також 
ясний день віщує морозну і сніжну зиму. 

Останнім із трьох Спасів є горіховий – він 
відзначається наприкінці серпня. Також у 
народі його називають і хлібним Спасом – 
адже до цього часу прийнято було завер-
шувати жнива. На столах у наших предків 
у цей день були присутні освячені горіхи та 
хліб, випечений із зерна нового врожаю. 
Поганою прикметою вважалося зронити 
шматок хліба на підлу, або залишити його 
недоїденим на столі. 

У народі кажуть: «Минув Спас – готуй ру-
кавички про запас», адже останній, третій 
Спас відзначається вже на порозі осені. 
Втім, у ці священні дні особливо важливо 
думати не лише про «рукавички», а й про 
свої діяння, про збереження в серці віри та 
дякувати Богові за усі блага нашого життя!

Аліна Савченко 

Дорогі жителі Обухівської міської територіальної громади!
Незабаром ми всі разом зберемося у дружньому колі та будемо святкувати річни-

цю з Дня народження міста Обухів. Щороку з цієї нагоди міський голова вітає золотих 
ювілярів  -  подружжя, котрі пліч-о-пліч прожили рівно 50 золотих років. Тож, якщо ваші 
дідусь і бабуся цьогоріч  відсвяткували таку поважну дату, повідомте їхні імена та пріз-
вища, а також контакти на нашу електронну адресу: obuhiv-org@ukr.net та за номером: 
(04572) 5-02-65.

Місто теж хоче розділити з вами радісну подію та щиро привітати зі святом!!


