
Ц ього дня у центрі уваги – лише 
вона. Велична, усміхнена, квіту-
ча, оспівана дзвінкими піснями, 

омита блакитними морями, застелена со-
нячними ланами... Її вітають усіма мова-
ми світу, бо вона – приклад нескореності, 
вічності, свободи. 24 серпня наша рідна 
ненька Україна відзначила День своєї Не-
залежності, котрий став переможним у на-
шій спільній долі. 

«Зважаючи на волю українського наро-
ду та його одвічне прагнення до незалеж-
ності, підтверджуючи історичну вагомість 
прийняття Акта проголошення незалеж-
ності України 24 серпня 1991 року, Вер-
ховна Рада України постановляє: вважати 

день 24 серпня Днем Незалежності Украї-
ни і щорічно відзначати його як державне 
загальнонародне свято України…».  Слова 
з «Акта проголошення незалежності Украї-
ни», прийнятого Верховною Радою УРСР 
у 1990-му році, стали  могутнім кроком 
до утворення самостійної держави Украї-
на в її сучасному вигляді, започаткували 
нову епоху в житті українського народу. 
Цьогорічний календар історії відрахував 
ювілейну, 30-ту річницю Незалежності 
України, до якої наш народ прагнув століт-
тями. 

Щиро вітаємо усю громаду та нашу 
країну з Днем Незалежності. Слава Україні 
та її Героям!   
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30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ЗІ СВЯТОМ, МОЯ КРАЇНО!

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕКОРД  –  У ПОДАРУНОК 

В усіх країнах державний прапор 
є однією із найбільших святинь. 
Під цим знаменом здобувалась 

і наша Незалежність, під ним наші славні 
земляки йшли до проголошення самостій-
ності України. Тому недаремно 23 серпня, 
напередодні Дня Незалежності України, 
ми відзначаємо ще одне важливе свя-
то – День Державного Прапора України. 
Для обухівської громади  вшанування цієї 
важливої дати ввійшло в історію і запам’я-
тається на все життя. 

Зранку 23 серпня Площа Матері в Обу-
хові розквітла барвами української вишив-
ки. Жінки і дівчата з усіх куточків громади 
сяють усмішками. Граційно тримаючи в 
руках вишитий рушник, під звуки мелодії, 
покладеної на текст пісні  Андрія Малиш-
ка «Рідна мати моя», виконують до блиску 
відточені танцювальні рухи.  505 учасниць  
вийшли на площу, аби зробити історич-
ний подарунок нашій рідній країні на честь 
Державного Прапора та Дня її Незалеж-
ності. Вони подарували наймасовіший жі-

ночий танок з рушниками і встановили цим 
Національний рекорд України!

 Мабуть, ви вже знаєте як наполегливо 
готувались до такої знаменної події жи-
телі нашої громади. Більше місяця плідних 
ранкових і вечірніх репетицій, у спеку і на-
віть дощ під професійним наставництвом 
Юрія Стрембіцького вивчали, відточували 
рухи. Нині ж учасниці встановлення На-
ціонального рекорду зізнаються, що за-
пис у Книзі рекордів – мета, до якої вони 
йшли, втім, це не найголовніше. Важливо, 
що за час репетицій, маючи одну, спільну 
ціль, змогли стати справжньою родиною. 
Тренер і співорганізатор встановлення 
Національного рекорду України пан Юрій 
Стрембіцький результатом задоволений, 
говорить – інакше і не могло бути, адже 
дівчата-рекордсменки старанні, та й під-
тримка від влади відчувалась постійно, а 
це – дуже було необхідно: «Я хочу сказати, 
що такої підтримки, такої командної робо-
ти у плані досягнення цієї мети в нашому 
культурному, танцювальному житті я ще 
не пам’ятаю. Можу з упевненістю сказа-
ти, що усі структури міської влади пра-
цювали відмінно, тому я  хочу подякувати 
за це, адже вони теж доклали максимум 

зусиль, щоб цей рекорд відбувся. Вдяч-
ний, що Обухів підтримує такі починання, 
адже це вже вийшло на рівень всеукраїн-
ського масштабу!». Пан Юрій з трепетом 

згадує перший тиждень тренувань. Тоді 
він, разом із вихованцями дитячої академії 
танцю «Фаворит» їздили селами громади, 
аби залучити до танцювальної події яко-
мога більше людей. «Ми не знали, скільки 
людей долучиться, хто це буде. І кожного 
разу, коли приїжджали в те чи інше село, 
отримували масу задоволення. Ми бачили 
усмішки людей від того, що вони роблять. 

Важливість не просто творення масштаб-
ного танцю, а саме насолода від того, що 
так можна станцювати український танець, 
так відчувати мелодію, котра кожного тор-
калась до глибини душі. І кожен рух сим-
волізував щось особливе. Коли ми вже 
поїздили тиждень-два по репетиціях, ми 
дійшли висновку, що ми не просто ство-
рюємо рекорд, ми сіємо у кожному куточку 
громади зерно культури і залучаємо всіх 
до мистецтва. Ми змогли за цей місяць 
пробудити в людях відчуття патріотизму, 
любові до всього українського. Ці момен-
ти є надзвичайно глибокими, адже емоції, 
котрі переживали люди під час репетицій – 
не купити за гроші».

У народі є таке прислів’я: «Гуртом і бать-
ка легше бити». Звичайно ж, бити ніхто 
нікого не збирався, а от встановити ре-
корд нашій громаді – точно під силу, і вона 
це довела. Дякуємо організаторам, учас-
никам видовищного, історичного дійства! 
Ви показали усій країні душу і красу народ-
ного танцю, а він і справді надзвичайний. 
З такими наполегливими обухівцями, ми 
переконані, новий рекорд – не за горами! 
Тобі, Україно, присвячується…  

Аліна Савченко

Дорога Обухiвська громадо!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Державного 
Прапора та 30-ї річниці Незалежності нашої держави!
Незалежність – це ми! Усі разом, ми - єдині, ми - непе-

реможні, ми – рушійна сила нашого майбутнього! Я зичу 
кожному добра та благополуччя! Нехай любов і злагода 

панують у кожній родині! Миру, достатку усім українцям, 
а Україні – процвітання!

З повагою 
міський голова Олександр Левченко
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ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО)
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ (ДДП)

«СХЕМА САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

1. Замовник.1. Замовник.
Замовником «Схеми санітарного очи-

щення населених пунктів Обухівської місь-
кої територіальної громади» є Виконавчий 
комітет Обухівської міської ради Київської 
області: 08700, Київська області, м. Обухів, 
вул. Київська, 10.

2. Вид та основні цілі ДДП, його зв’я-2. Вид та основні цілі ДДП, його зв’я-
зок з іншими документами державного зок з іншими документами державного 
планування.планування.

«Схема санітарного очищення населених 
пунктів Обухівської міської територіальної 
громади» (надалі - Схема санітарного очи-
щення) розробляється на підставі рішення 
Обухівської міської ради від 24.12.2020 
№56-3-VІІI затвердження «Програми енер-
гозбереження і енергоефективності та ре-
формування і розвитку житлово-комуналь-
ного господарства на території Обухівської 
міської територіальної громади на 2021-
2025 роки».

Метою схеми санітарного очищення є 
впровадження системи поводження з від-
ходами, яка забезпечуватиме зменшення 
обсягів захоронення відходів, впровад-
ження роздільного збирання відходів, 
безпечне поводження з відходами, в т.ч. 
небезпечними відходами у складі побу-
тових відходів, максимально можливе ви-
користання вторинної сировини в складі 
відходів, створення системи прибирання 
території населеного пункту, яка поперед-
жуватиме негативний вплив на довкілля та 
зменшення небезпеки негативного впливу 
на здоров’я населення. 

Схема санітарного очищення матиме 
зв’язок з документами державного плану-
вання в сфері санітарного очищення насе-
лених пунктів Обухівської ОТГ: 

- містобудівною документацією населе-
них пунктів Обухівської ОТГ;

- Концепцією впровадження сучасної си-
стеми поводження з побутовими відхода-
ми у Київській області 2017-2022 рр.;

- Національною стратегією управління 
відходами в Україні до 2030 року.

3. Умови для реалізації видів діяль-3. Умови для реалізації видів діяль-
ності або об’єктів, щодо яких законодав-ності або об’єктів, щодо яких законодав-
ством передбачено здійснення проце-ством передбачено здійснення проце-
дури оцінки впливу на довкілля (у тому дури оцінки впливу на довкілля (у тому 
числі щодо визначення місцезнаходжен-числі щодо визначення місцезнаходжен-
ня, розміру, потужності або розміщення ня, розміру, потужності або розміщення 
ресурсів). ресурсів). 

Відповідно до частини першої статті 3 За-
кону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля», здійснення оцінки впливу на довкілля є 
обов’язковим у процесі прийняття рішень 
про провадження планованої діяльності. 
Така планована діяльність підлягає оцінці 
впливу на довкілля до прийняття рішення 
про провадження планованої діяльності. 

Оцінка впливу на довкілля у процесі 
прийняття рішень про провадження плано-
ваної діяльності відповідно до заходів схе-
ми санітарного очищення буде здійсню-
ватися згідно з вимогами Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля». 

4. Ймовірні наслідки. 4. Ймовірні наслідки. 
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення: 
в ході проведення СЕО будуть оцінені 

ймовірні наслідки реалізації документа 
державного планування «Схема санітарно-
го очищення населених пунктів Обухівської 
міської територіальної громади», зокре-
ма, мають бути оцінені наслідки для таких 
компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне 
повітря; водні ресурси; стан фауни, фло-
ри, біорізноманіття; кліматичні фактори; 
безпеки життєдіяльності населення та 
його здоров’я.

Фізичні, хімічні чи біологічні характери-
стики відходів створюють чи можуть ство-
рити значну небезпеку для навколишнього 
природного середовища та здоров’я лю-
дини та вимагають спеціальних методів і 
засобів поводження з ними. 

Схема санітарного очищення передба-
чає створення відповідної інфраструктури 
та визначає завдання, які покликані ство-
рити комплексну систему поводження з 
відходами, що в свою чергу мінімізує шкід-
ливий вплив на здоров’я населення; 

б) для територій з природоохоронним 
статусом: 

Під час проведення СЕО, будуть оцінені 
ймовірні наслідки реалізації заходів Схеми 
санітарного очищення для території рек-
реаційних зон та території та об’єкти при-
родно-заповідного фонду; 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення: 

Відсутні. 
5. Виправдані альтернативи, які не-5. Виправдані альтернативи, які не-

обхідно розглянути, у тому числі якщо обхідно розглянути, у тому числі якщо 
документ державного планування не документ державного планування не 
буде затверджено.буде затверджено.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» - в 
разі якщо «Схема санітарного очищення 
населених пунктів Обухівської міської тери-
торіальної громади» не буде затверджена, 
функціонування системи санітарного очи-
щення населених пунктів відбуватиметься 
без системного покращення із збільшен-
ням утворення і накопичення відходів та 
забруднення територій, збільшенням не-
гативного впливу на довкілля. 

Альтернатива 2: Розроблення «Схеми 
санітарного очищення населених пунктів 
Обухівської міської територіальної гро-
мади» з передбаченням розвитку інфра-
структури поводження з відходами, в тому 
числі небезпечними відходами в складі по-
бутових відходів, удосконалення системи 
прибирання територій, поводження з без-
притульними тваринами та забезпечення 
достатньої кількості громадських туалетів. 

Для досягнення мети Схеми санітарного 
очищення необхідно комплексне, систем-
не і цілеспрямоване вирішення наступних 
основних завдань: 

- впровадження системи поводження 
з відходами яка забезпечуватиме змен-
шення обсягів захоронення відходів, впро-
вадження роздільного збирання відходів, 
безпечне поводження з відходами, мак-
симально можливого використання вто-
ринної сировини яка міститься в складі 
відходів; 

- організація системи прибирання тери-
торії населених пунктів яка попереджува-
тиме негативний вплив на довкілля; 

- здійснення заходів до приведення си-
стеми санітарного очищення у відповід-
ність до нормативних вимог щодо санітар-
ного очищення населених пунктів. 

Оцінка ефективності за варіантом «Аль-
тернатива 2» буде відображена у звіті 
про стратегічну екологічну оцінку «Схеми 
санітарного очищення населених пунктів 
Обухівської міської територіальної грома-
ди». 

6. Дослідження, які необхідно прове-6. Дослідження, які необхідно прове-
сти, методи і критерії, що використову-сти, методи і критерії, що використову-
ватимуться під час стратегічної еколо-ватимуться під час стратегічної еколо-
гічної оцінки. гічної оцінки. 

Основною метою СЕО є визначення, 
опис та оцінювання наслідків виконання 
документу державного планування для 
довкілля. З метою прогнозування наслідків 
реалізації схеми санітарного очищення за-
стосовуватимуться логічні i формалізовані 
методи прогнозування.

Із логічних методів застосовуватимуться 
метод експертних оцінок та метод аналогії.

Метод експертних оцінок використову-
ватиметься при відсутності про об’єкт про-
гнозування достовірних відомостей i, якщо 
об’єкт не підлягає статистичному аналізу, 
шляхом визначення майбутнього на основі 
думок кваліфікованих спеціалістів-екс-
пертів.

Метод аналогій застосовуватиметься 

при потребі перенесення закономірностей 
розвитку одного процесу, з певними по-
правками, на інший процес, для якого по-
трібно зробити прогноз. 

Із формалізованих методів застосовува-
тимуться методи: статистичний, екстрапо-
ляції i моделювання.

Статистичний метод застосовувати-
меться при можливості оброблення кіль-
кісних показників, які дають можливість 
зробити висновок про темпи розвитку про-
цесу в майбутньому.

Метод екстраполяції застосовувати-
меться при можливості перенесення 
встановленого характеру розвитку пев-
ного процесу в майбутнє і полягає у вив-
ченні кількісних i якісних параметрів до-
сліджуваного об’єкта за попередні роки 
з подальшим логічним продовженням, 
окресленням тенденцій його розвитку у 
прогнозованому періоді.

Метод моделювання застосовувати-
меться при можливості побудови моделей, 
які розглядають з урахуванням імовірної 
a6o бажаної зміни прогнозованого явища 
на певний період, користуючись прямими 
a6o опосередкованими даними про мас-
штаби та напрями змін. 

7. Заходи, які передбачається роз-7. Заходи, які передбачається роз-
глянути для запобігання, зменшення глянути для запобігання, зменшення 
та пом’якшення негативних наслідків та пом’якшення негативних наслідків 
виконання документа державного пла-виконання документа державного пла-
нування. нування. 

Під час здійснення СЕО передбачається 
розглянути заходи з запобігання, змен-
шення та пом’якшення негативних наслід-
ків на довкілля, визначені законодавством 
та нормативно-правовими актами.

Загальні вимоги в галузі охорони навко-
лишнього середовища при розміщен-
ні, проектуванні, будівництві, введенні у 
експлуатацію, експлуатації, консервації 
споруд та інших об’єктів визначені Зако-
ном України «Про охорону навколишнього 
природного середовища». Цим законом 
встановлено, що використання природних 
ресурсів громадянами, підприємствами, 
установами та організаціями здійснюється 
з додержанням обов’язкових екологічних 
вимог, зокрема:

а) раціонального i економного викори-
стання природних ресурсів на основі ши-
рокого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобіган-
ня псуванню, забрудненню, виснаженню 
природних ресурсів, негативному впливу 
на стан навколишнього природного сере-
довища;

в) збереження територій та об’єктів при-
родно-заповідного фонду, а також інших 
територій, що підлягають особливій охо-
роні;

г) здійснення господарської та іншої 
діяльності без порушення екологічних прав 
інших осіб.

Заходи, спрямовані на запобігання, від-
вернення, уникнення, зменшення, усу-
нення значного негативного впливу на 
здоров’я населення, визначені Законом 
України «Про забезпечення санітарного 
та епідеміологічного благополуччя насе-
лення», зокрема у відповідності до вимог 
статті 24 щодо відвернення i зменшення 
шкідливого впливу на здоров’я населення 
будуть розглядатися відповідні організа-
ційні, господарські, технічні, технологіч-
ні, архітектурно-будівельні та інші заходи 
щодо попередження утворення та знижен-
ня шкідливого впливу до рівнів, установле-
них санітарними нормами. 

8. Пропозиції щодо структури та змісту 8. Пропозиції щодо структури та змісту 
звіту про стратегічну екологічну оцінку. звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

Стратегічна екологічна оцінка буде ви-
конана в обсягах, визначених статтею 11 
Закону України «Про стратегічну екологіч-
ну оцінку» та відповідно до «Методичних 

рекомендацій із здійснення стратегічної 
екологічної оцінки документів державного 
планування» затверджених наказом Міні-
стерства екології та природних ресурсів 
України від 10.08.2018 №296 «Про за-
твердження Методичних рекомендацій із 
здійснення стратегічної екологічної оцінки 
документів державного планування». СЕО 
буде виконана в обсягах, визначених стат-
тею 11 Закону України «Про СЕО».

Пропонується наступна структура та 
зміст Звіту з CEO:

1) зміст та основні цілі Схеми теплопо-
стачання, зв’язок з іншими документами 
державного планування;

2) характеристика поточного стану дов-
кілля, у тому числі здоров’я населення, 
прогнозні зміни цього стану, якщо доку-
мент не буде затверджено;

3) характеристика стану довкілля, умов 
життєдіяльності населення та стану його 
здоров’я на територіях, які ймовірно 
зазнають впливу;

4) екологічні проблеми, у тому числі ри-
зики впливу на здоров’я населення, які 
стосуються документа державного плану-
вання, зокрема щодо територій з природо-
охоронним статусом;

5) зобов’язання у сфері охорони довкіл-
ля, у тому числі пов’язані з запобіганням 
негативного впливу на здоров’я населен-
ня, встановлені на міжнародному, держав-
ному та інших рівнях, що стосуються до-
кумента державного планування, а також 
шляхи врахування таких зобов’язань;

6) опис наслідків для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення, у тому числі 
вторинних, кумулятивних, синергічних, ко-
ротко-, середньо-, та довгострокових (1, 
3-5 та 10-15 років відповідно), постійних i 
тимчасових, позитивних i негативних на-
слідків;

7) заходи, що передбачаються вжити для 
запобігання, зменшення та пом’якшення 
негативних наслідків виконання документа 
державного планування;

8) обґрунтування вибору виправда-
них альтернатив, що розглядалися, опис 
cпoco6y, в який здійснювалася СЕО, у тому 
числі будь-які ускладнення (недостатність 
інформації, тощо);

9) заходи, передбачені для здійснення 
моніторингу наслідків виконання докумен-
та державного планування для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення;

10) резюме нетехнічного характеру, з 
інформацією передбаченої пунктами 1-10 
цієї частини, розраховане на широку ауди-
торію.

9. Орган, до якого подаються заува-9. Орган, до якого подаються заува-
ження і пропозиції, та строки їх подання. ження і пропозиції, та строки їх подання. 

Зауваження і пропозиції до Заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологіч-
ної оцінки «Схеми санітарного очищен-
ня населених пунктів Обухівської міської 
територіальної громади»» подаються до 
Виконавчого комітету Обухівської міської 
ради, 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. 
Київська, 10; e-mail: vykonkom@obcity.gov.
ua.

Строк подання зауважень і пропозицій Строк подання зауважень і пропозицій 
– до 11 вересня 2021 року.– до 11 вересня 2021 року.
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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» 

С ашко дивився у ілюмінатор. Темрява. 
Чорно-синя темрява. І зірки. Красиві, 
холодні, далекі. Такі рідні й бажані. І 

темрява. Пустота.
Красива пустота вакууму. Темне ніщо, у яко-

му 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 брати по розуму. Або, судячи по розвитку 
цивілізації на Землі, безглуздю.

Міріади світів, про які ніхто достеменно нічо-
го не знав і у які Сашко був закоханий з дитин-
ства.

Ще сидячи на ліжку, після того як мама й тато 
виходили з його маленької кімнати, Сашко 
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 росли й 
дужчали. Ставали цілями. Бо коли береш мрію, 
додаєш її до плану дій – виходить мета. Так і 
докотився. До цього дня, коли всі свої життєві 
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 звичай-
нісіньку вудку.

Спогади приходили до нього, наче проща-
лись. Він чітко розумів, що ніколи у своєму жит-
ті 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 кос-
мосу 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 нарко-
тику. 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 на-
віть не влаштує поминки за татом. Бо пройшли 
усі канонічні дати на те.

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

Роман Нестеренко

ДЕРЖАВА НАДАЄ ГРОМАДЯНАМ МОЖЛИВІСТЬ ДОБРОВІЛЬНО  
ЗАДЕКЛАРУВАТИ СВОЇ СТАТКИ

ВІДБУЛАСЬ СЕСІЯ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОБОТА ШАХТАРЯ – ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ

І з набранням чинності 21 липня 2021 
року Закону України від 15.06.2021 
№1539-IX «Про внесення змін до По-

даткового кодексу України та інших законів 
України щодо стимулювання детінізації до-
ходів та підвищення податкової культури 
громадян шляхом запровадження однора-
зового (спеціального) добровільного де-
кларування фізичними особами належних 
їм активів та сплати одноразового збору 
до бюджету» фізичні особи матимуть пра-
во подати одноразову добровільну декла-
рацію із зазначенням активів, що їм нале-
жать, та з яких не були сплачені податки і 
збори, до 1 січня 2021 року.

Одноразове добровільне декларування 
відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 
1 вересня 2022 року.

Протягом цього часу особи, які мають 
розміщені на території України та/або за її 
межами активи, що належать їм на правах 
власності та з яких, відповідно до вимог 

законодавства та/або міжнародних до-
говорів, не були сплачені або сплачені не 
в повному обсязі податки і збори, мають 
право подати одноразову добровільну де-
кларацію.

При цьому, ставки оподаткування до-
ходів, які будуть задекларовані в рамках 
одноразового (спеціального) добровіль-
ного декларування, наступні: 5% – загаль-
на ставка одноразового збору, 9% – для 
закордонних активів, для  активів у вигляді 
облігацій внутрішньої державної позики – 
2,5%.

Для зручності платників податків такі де-
кларації подаватимуться декларантом в 
електронній формі.

Окремими важливими особливостями 
добровільного декларування активів є те, 
що подача одноразової декларації є пра-
вом, а не обов’язком фізичної особи. При 
цьому, у такій декларації не потрібно буде 
вказувати інформацію про джерела поход-

ження задекларованих активів.
Наразі фахівці ДПС активно задіяні у роз-

робці проєкту наказу Міністерства фінансів 
України «Про затвердження форми одно-
разової (спеціальної) добровільної декла-
рації та Порядку її подання», а також вне-
сенні змін до програмного забезпечення 
для можливості прийняття та опрацювання 
одноразових (спеціальних) добровільних 
декларацій в електронному вигляді з 01 
вересня 2021 року.

ГУ ДПС у Київській області

П ленарне засідання Обухівської 
міської ради відбулось цього чет-
верга. Кворум забезпечили 30 

присутніх депутатів від різних політичних 
сил. У засіданні брали учать заступники 
міського голови, начальники управлінь та 
відділів міської ради.

Проект порядку денного передбачав 34 
нагальні питання, включаючи різне. Від-
так, депутати заслуховували звіт постійної 

комісії з питань земельних відносин, вно-
сили зміни до програм та рішень, кошто-
рисів. Рішенням депутатів було розглянуто 
та прийнято в роботу петицію щодо збере-
ження і відновлення ставу, що поблизу мі-
крорайону Яблуневий. У ході сесії депутати 
прийняли рішення і про відкликання голо-
ви постійної бюджетної комісії. Також за 
пропозицією деяких депутатів було прого-
лосовано за створення тимчасової комісії 

з перевірки ефективності використання 
коштів міського бюджету та роботи кому-
нальних підприємств міської ради.

Загалом за всіма пунктами порядку ден-
ного рішення були прийняті, однак у деяких 
земельних питаннях депутати не змогли 
дійти до спільної згоди, тож вони перене-
сені на наступну сесію.

Аліна Савченко

О станній місяць літа багатий на 
свята та події не тільки в нашій 
громаді, а й у всій країні. З року 

в рік в останню неділю серпня наша краї-
на відзначає і День шахтаря. В Україні це 
свято було встановлено Президентом Ле-
онідом Кравчуком ще у 1993-му році, адже 
важливість цієї професії безсумнівна, 
робота шахтарів країни – запорука її еко-
номічного зростання. 

У День шахтаря ми вітаємо усіх пред-
ставників вугільно-видобувної промисло-
вості. Свято гірників – це данина поваги 
людям, котрі присвятили себе одній із 
найнебезпечніших професій, але й одній 
із найнеобхідніших для життєдіяльності 
країни. Кожен день представникам цієї 
професії доводиться спускатися глибоко 
під землю, щоб добувати вугілля, без яко-
го сьогодні не може обійтись ні людство, ні 
безліч різних напрямів економіки. За ста-

тистикою, щоденно шахтарі проходять під-
земними тунелями до 4 тисяч метрів, ри-
зикуючи своїм життям. Приєднуємось до 
вітань на честь усіх гірників нашої країни і 
бажаємо завжди повертатися з роботи до 

рідної домівки живими та неушкодженими. 
Нехай на ваших підземних коліях буде уда-
ча, довгих років життя у мирі та достатку!

Аліна Савченко

СИНЬО-ЖОВТИЙ СИМВОЛ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

У продовж великих історичних 
звершень Державний Прапор 
України завжди ставав символом 

боротьби за права та свободу українсько-
го народу. Мабуть, кожен із нас відчував, 
як завмирає серце при підніманні націо-
нального стяга. Це почуття високої поваги 
до символу держави, що пройшов довгий, 
героїчний шлях. 

Утвердження синьо-жовтого прапора як 
державного відбулось із проголошенням 
Української Народної Республіки. Потім в 
історії України був період червоного (серп 
і молот), а за синьо-жовтий переслідували 
та запроторювали до в’язниць. У новітні 
часи синьо-жовтий прапор уперше офі-
ційно замайорів на ратуші міста Стрий 14 
березня 1990 року. У столиці ж його було 
піднято над міською мерією пізніше – 24 
липня 1990 року. 

23 серпня 1991 року групою народних 
депутатів синьо-жовтий стяг було внесено 
у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 ве-
ресня його урочисто підняли над будівлею 
парламенту. Остаточно Прапор Держави 
Україна затверджено статтею 20 Конститу-
ції України у 1996 році.

Нині наш національний прапор впізна-
ваний у різних куточках світу завдяки на-
полегливості, любові до праці, талантам 
і перемогам українців. У нашій громаді 

глибоко шанують і поважають державний 
символ – з ним неодноразово ставали на 
п’єдестал пошани спортсмени, з ним муж-
ньо йшли в бій за незалежність країни наші 
воїни, з ним ми святкуємо різні події та свя-
та. 23 серпня, у День Державного Прапора 
України, наша громада знову зібралась 
разом, аби вкотре  засвідчити свою шану 
та повагу до державного символу Украї-
ни. Відтак, зранку під звуки Гімну побли-
зу міської ради, де знаходиться головний 
флагшток, синьо-жовтий стяг гордо підня-

ли в небо військові, учасники бойових дій 
на Сході, спільно з  представниками поліції 
та ДСНС. Після цього пройшов урочистий 
захід під назвою «Рівняння на Прапор!». 
Уже надвечір міський Будинок культури 
наповнився відлунням пісень, танців, щи-
рих слів, продовжуючи святкову програму. 
Вітаємо усіх із Днем Державного Прапора 
України! Нехай він завжди вселяє в наші 
серця надію на мирне майбуття, сповнює 
гордістю за Україну та одвічно буде симво-
лом незалежності та перемог! 
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С вято розпочалося урочистою 
святковою ходою на честь Дня 
Державного Прапора та 30-ї річ-

ниці Незалежності України.
Сивочола історія, що своїм корінням ся-

гає часів Нестора Літописця, наділяє цей 
славетний край особливою енергетикою. 
На цій землі живуть працьовиті, талановиті 
люди.

Урочиста частина та святковий концерт 
відбулися на центральній площі села, яку 
місцеві жителі з великим смаком та твор-
чим задумом прикрасили яскравими пра-
порцями, екзотичними фігурами казкових 
героїв та різним рослинним декором.

З нагоди Дня села та на честь 30-ї річниці 
Незалежності багатьох мешканців сіл Мала 
Вільшанка та Степок було нагороджено по-
дяками, грамотами та цінними подарунка-
ми, які вручав Обухівський міський голова. 
У своєму вітальному слові Олександр Лев-
ченко висловив надію на плідну співпрацю 
та подальші успіхи у розвитку села та гро-
мади на благо нашої держави.

Святкова програма складалася з виступів 
місцевих творчих колективів, творчих ко-

лективів Обухівського центру культури і 
дозвілля та запрошених гостей: народний 
аматорський колектив - ансамбль танцю 
«КИЇВ-ПОЛІТ» та український танцюваль-
ний ансамбль «Громовиця».

Протягом всього свята панувала святко-
ва та радісна атмосфера.

Шановні мешканці Малої Вільшанки та 
Степка, прийміть вітання з цим чудовим 
святом!

Добра, благополуччя, процвітання ва-
шому краю, у кожну домівку – міцного здо-
ров’я, родинного щастя, миру та злагоди!

Тетяна Богданович, Яніна Кирдан

СЕЛАМИ НАШОЇ ГРОМАДИ. БУДЬМО ЗНАЙОМІ: 
МАЛОВІЛЬШАНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ!

С ело Мала Вільшанка розташо-
ване обабіч річки Раківка за 12 
кілометрів від районного центру. 

З об’єднанням громад Маловільшансь-
ка сільська рада, до якої входить і село 
Степок, набула статусу старостинського 
округу. 

 З історії села 
Перше історичне згадування про село 

М. Вільшанка датоване 1113-м роком 
у «Повісті минулих літ» Нестора-літо-
писця. У 1724-му році воно увійшло до 
окремого Германівського старостинства 
і називалось Германівська Вільшанка. А 
вже у 1866-му село  увійшло до складу 
Обухівської  волості. Село Степок було 
утворено у 1922 році з числа жителів села 
Мала Вільшанка. За однією з версій, на-
зва останнього походить від назви дерева 
вільха, що заполоняли раніше береги річ-
ки Раківки. 

Як і усі села нашої громади, Маловіль-
шанський старостинський округ багатий 
на славетні історичні події. У 1527 році 
у битві на річці Ольшаниці (нині Раківка), 
біля села гетьман Костянтин Острозький 
переміг татарську орду, знищивши 24 ти-
сячі татар і визволивши 80 тисяч бранців з 
полону. На честь цієї події 14 жовтня 2008 
року в селі було встановлено пам’ятний 
знак.  Сьогодення 

Сьогодні на території Маловільшансь-
кого старостинського округу функціону-
ють гімназія, заклад дошкільної освіти 
«Віночок», храм Успіння Божої Матері, 
Будинок культури, ФАП, магазини. У 2000 

році відкрито будинок-інтернат для людей 
похилого віку в с. Степок Православним 
сестринством Святої мучениці Іуліанії 
Української Православної церкви. Він 
працює і нині. 

Символи 
У 2007 році було затверджено ескізи 

герба і прапора села Мала Вільшанка. 
Герб представляє собою щит білого ко-
льору, на якому зображено три верти-
кальні смуги – дві червоного кольору та 
одна блакитного кольору, по центру яких 
зображено сніп пшениці та серп. Пра-
пор Малої Вільшанки – це двокольорове 
полотнище. По центру полотнища одну 
третину займає смуга жовтого кольору, а 
інші дві третини займають смуги зелено-
го кольору. По центру на жовтому кольорі 
розміщено герб села Мала Вільшанка. 

Шановна Краснослобідська громадо!Шановна Краснослобідська громадо!  
Щиро вітаю вас із Днем вашого мальовничого, 

активного, чудового села, котрий ви щороку відзна-
чаєте в середині серпня. Справді, останній місяць 
літа – пора не тільки збору врожаю, а й час для 
веселощів, розваг, час насолоди сонячним промінням 
і зеленими краєвидами, котрими ваше село щедро 
одарувала людська праця та природа. Хочу побажа-
ти вам достатку та миру, щедрої долі, сили і насна-
ги у всіх справах і добрих починаннях. Нехай ніколи 
не міліє джерело вашої віри, любові до рідного краю, 
а все найкраще, що було створено тут наполегли-
вою працею й досвідом людей, дбайливо зберігаєть-
ся та передається наступним поколінням! 

З повагою міський голова 
Олександр ЛевченкоОлександр Левченко

ГРОМАДА ВІТАЄ: ЖИТЕЛІ С. КРАСНА СЛОБІДКА 
ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ СЕЛА

Ч удова природа, привітні та пра-
цьовиті люди, велична історія від 
заснування до сьогодення, край, 

наповнений героїчними постатями і тру-
довою славою односельців, – ці всі слова 
про село Красна Слобідка, яке 14 серпня 
святкувало свій День народження. 

Село – це колиска народу. З нього усе 
починається і тримається в усі часи. День 
села – свято кожного, хто проживає тут, хто 
має тут своє коріння.  Організаторам Дня 
села у Краснослобідській громаді вдалося 
зробити усе, аби свято вдалося на славу, 
було оригінальним і веселим, а люди з за-
доволенням підтримали це починання, тож 
приємний і піднесений настрій панував 
упродовж усього дня.

Були відзначені подяками міського голо-
ви, грамотами і цінними подарунками по-
чесні мешканці села, довгожителі, ювіляри 
подружнього життя, батьки новонарод-
жених, воїни-земляки та їх родини. Місь-
кий голова Олександр Левченко зі сцени 
привітав усіх причетних до свята: «Шановні 
мешканці села Красна Слобідка! Хай доля 
до кожного з вас буде прихильною, добра 
вам та благополуччя, успіхів в усіх почи-
наннях, процвітання селу і кожній родині!». 

З найкращими музичними вітаннями до 
краснослобідців завітали працівники Ми-
ронівського інституту пшениці ім. В. М. Ре-
месла НААН та, як годиться, не з порожні-
ми руками, а з запашним короваєм. 

Лунали зі сцени пісні місцевих таланови-

тих колективів міського Будинку культури 
та інших виконавців, які додали святкового 
настрою усім присутнім. А для найменших 
мешканців були організовані ігрові розва-
ги та атракціони.  На території працюва-
ла виставка виробів майстрів народної 
творчості та проходила святкова торгівля. 
Приєднуємось до щирих побажань і нехай 
щодня, не лише в свята тут лунає дитячий 
сміх і панує атмосфера злагоди та поваги! 

Шановні жителі Шановні жителі 
Маловільшанської сільської громади!Маловільшанської сільської громади!

Річниця з Дня заснування села – радісне свято для його жителів, котрі, по 
своїй суті, є однією великою сім’єю. Сьогодні у вас – подвійне свято, адже ми 
відзначаємо дні двох сіл, що входять до Маловільшанського старостинського 
округу – с. Мала Вільшанка та с. Степок. А отже і привітань має бути вдвічі 
більше! Від імені усієї громади хочу щиро побажати кожному, кого доля  
поєднала з селами-іменинниками, добрих днів і Божої прихильності. Нехай у 
вашому житті, сповненому натхненної праці, буде якомога більше яскравих 
моментів, часу для відпочинку, відчувається підтримка і повага оточуючих і 
близьких людей. Вірю, що завдяки мудрості жителів Маловільшанської сільської 
громади, і з нашою підтримкою, усі куточки вашого рідного краю будуть  
квітучими, соціально та економічно стабільними! Нехай кожен день буде 
сповнений радістю та щастям!

З повагою міський голова 
Олександр ЛевченкоОлександр Левченко


