
К оли щось болить, ми першочергово 
йдемо до свого сімейного лікаря. 80 
відсотків усіх звернень відбуваються 

саме на цьому рівні. Сімейний лікар – не тільки 
людина, яка допомагає нам слідкувати за здо-
ров’ям усієї родини, для когось він – порадник 
і наставник, а для когось став справжнім рятів-
ником. Всесвітній день сімейного лікаря відзна-
чається щорічно, 19 травня, починаючи  із 2010-
го року. У цей день ми віддаємо данину поваги 
нелегкій праці сімейних лікарів первинної ланки 
медицини, які навіть у найтяжчі часи пандемії та 
боротьби з коронавірусною інфекцією завжди 
залишалися з пацієнтом. 

Цьогоріч на знак вдячності медикам Обухівсь-
ка міська рада організувала для представників 
цієї галузі медицини поїздку на творчий концерт 

Народного артиста України Мар’яна Гаденка. 
Мабуть, після тяжких робочих буднів, щоденних 
прийомів – чудові емоції та гарна, зворушли-
ва і глибока музика є чи не найкращим спосо-
бом одночасно і розслабитися, і підзарядитися 
енергією. А вона нашим турботливим лікарям ой 
як потрібна! Тим більше,  завжди вдвічі приємно 
почути живе виконання знайомих пісень, які ча-
сто лунають по радіо чи з телевізорів. 

Із задоволенням долучаємось до вдячності на 
честь наших сімейних лікарів за відданість своїй 
справі, за постійне піклування про здоров’я ма-
леньких і дорослих пацієнтів, за те, що даруєте 
нам радість повноцінного, здорового життя! 

З вашим професійним святом!

Аліна Савченко
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ЩАСЛИВА РОДИНА – МІЦНА УКРАЇНА

ШАНОВНА ГРОМАДО! БЕРЕЖІТЬ ЗДОРОВ’Я!

Н еабияк гармонійно вписався у кален-
дар травневих свят Міжнародний день 
сім’ї, що відзначається після Дня ма-

тері, 15 травня. Тож це стало яскравим приво-
дом для того, аби зібратися усією громадою: 
відпочити, поспілкуватися, приділити ще більше 
уваги своїм рідним. 

Минулої суботи поблизу верхнього озера па-
нувала особлива атмосфера – дітвора кружляла 
в хороводах, брала участь у веселій програмі 
від аніматорів, розважалась на атракціонах, 
а батьки спостерігали за щасливою малечею 
та долучалися до конкурсів. Організатор свя-
та – виконавчий комітет Обухівської міської 
ради – підготував справді цікаву та різноманітну 

програму, яка захоплювала часом не лише най-
менших, а й дорослих жителів громади. Захід 
доповнили чудові виступи нашої активної, та-
лановитої молоді, виставка майстрів народної 
творчості та теплі слова вітань на адресу сімей 
нашої громади. Правду говорять – справжня 
родина вміє не лише натхненно працювати, а й 
весело відпочивати. А такі заходи, спрямовані 
на збереження і популяризацію сімейних тра-
дицій, цінностей – основа щасливої громади! 
Пам’ятайте, що одну гілочку переламати легше, 
ніж великий пучок. Тож бережіть свої родини, пі-
клуйтесь один про одного і завжди підтримуйте! 
Зі святом усіх вас! 

Аліна Савченко

У же стало гарною традицією відзнача-
ти День Європи в Україні, як символ 
спільних цінностей, історії, культури 

усіх націй Європейського континенту. Ми не 
тільки говоримо, що Україна – незалежна єв-
ропейська держава, ми довели це під час Ре-
волюції Гідності, коли на барикадах, поруч із 
синьо-жовтими стягами, майоріли прапори Єв-
ропейського Союзу. Поважати один одного, а не 
цуратися, жити в мирі, а не воювати, дотриму-
ватися верховенства права та демократії – ось 
ті головні принципи, які вибудовують модель 
успішної співпраці між державами. Це – наші 
спільні цінності та інтереси, заради майбутнього 

наших дітей і процвітання нашої країни. Пам’я-
таймо, що Європа починається не за межами 
України, а в серці кожного з нас! 

З повагою Обухівський міський 
голова Олександр Левченко  

І з прадавніх часів вишиванка була не про-
сто одягом – у ній зашифровані сакральні 
символи, які зберігають історію, традиції, 

особливості кожного куточка нашої країни. Нині 
вишиті речі – своєрідний літопис, доторкнув-
шись до якого, можна перенестись у стародавні 
часи і розкрити для себе українську культуру від 
заходу до сходу, від півночі до півдня.  

З 2006-го року наша країна відзначає День 
вишиванки. Така традиція була започаткована 
у студентському середовищі – одна із вихова-
нок Чернівецького національного  університету 
імені Ю. Федьковича запропонувала студентам і 
викладачам на один день змінити звичне вбран-
ня на вишиванку. Згодом подібні акції почали 
проходити і в інших регіонах країни та навіть за 
кордоном. Сьогодні до Дня вишиванки долу-
чаються  понад 60 країн світу. Марші, ярмарки, 
флешмоби, мистецькі та просвітницькі акції 
цього дня спрямовані на те, аби познайомити 
весь світ із традиціями та багатою, славетною 
історією України. 

До патріотичного свята щороку долучається 
і Обухівська громада, адже і наш культурний 
край зберігає свої особливі, славетні традиції. 
Цьогоріч знову до святкування Дня вишиванки 
приєднались навчальні заклади нашої громади, 

трудові колективи установ та організацій міста, 
представники міської влади. У різнобарвному 
вишитому одязі, з усмішками на обличчі, горді-
стю за свою країну вони вітали громаду із днем 
української вишиванки.  «Від щирого серця хо-
чемо привітати усіх мешканців громади з нашим 
українським святом, днем вишиванки! Бажаємо 
усім, аби наша квітуча вишивка була не тільки на 
одязі, а й в серці та душі. Побільше тепла, добра, 

щирості і позитиву, і все у нас буде добре!», – го-
ворить Антоніна Шевченко, заступниця міського 
голови. 

У цікавий спосіб висловили любов до україн-
ської вишивки і найменші жителі нашої грома-
ди – учні ліцеїв міста та вихованці садочків. В 
освітніх закладах відбулись флешмоби, тема-
тичні заходи, відеоуроки, вікторини, святкові 
ранки. Цікавий танцювальний флешмоб цьо-

горіч влаштували учні АЛ № 1 імені А. Малишка 
– травневого, сонячного дня вони вийшли на 
подвір’я школи у білосніжних, вишитих сорочках 
і запалили серця кожного перехожого українсь-
ким танком. 

Свою щоденну форму на сорочки, а погони на 
вишиті квіти змінили і поліцейські Обухівщини. 
На сторінці в мережі Фейсбук вони таким чином 
привітали усю громаду зі святом, закликавши 
носити з гордістю вишиванку, адже вона – сим-
вол щасливої долі і родинної пам’яті. 

Безсумнівно, вишиванка – оберіг і скарб на-
шого народу. У ній хрестили дітей, у ній става-
ли на весільний рушник, у ній зустрічали синів 
із війни. Вишита дбайливими материнськими 
руками, вона дарувала надію і зігрівала душу 
і серце тих, хто мусив покидати рідний дім. Це 
ремесло матері, що передавалось із покоління 
в покоління своїм донькам, онукам, правнукам. 
Носіть вишиванку, пам’ятайте та бережіть своє 
коріння! Зі святом, Обухівська громадо!  

Аліна Савченко

З днем З днем 
вишиванки!вишиванки!

Шановні сімейні лікарі
ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ!

З нагоди Всесвітнього дня сімейного лікаря прийміть найщиріші вітання  
з професійним святом!

 Роль сімейного лікаря переоцінити важко, адже сімейна медицина – єдиний вид 
медичної допомоги, що стосується кожного. Саме до вас ми звертаємося найперше, 
коли маємо негаразди зі здоров’ям. Сімейний лікар – це не лише професіонал,  
а й уважна людина, яка уміє вислухати, подарувати віру та надію на одужання.  

Серед обов’язків сімейного лікаря – не лише вміння поставити правильний та чіткий 
діагноз, а й необхідність оперативно реагувати на сучасні виклики, один з яких  
сьогодні – це COVID-19. У сучасних реаліях ваша професія – це щоденна нелегка  
праця, витримка, висока відповідальність та великий ризик. 

Тому щиро вдячні вам за самовіддану жертовну працю, за порятунок людських  
життів і постійне піклування про здоров’я своїх пацієнтів. 

Високо цінуємо ваш професіоналізм, доброту, чуйність та відданість своїй професії.
Міцного здоров’я вам та вашим родинам, особистого щастя, добра, успіхів і  

благополуччя! Нехай добрі справи повертаються до вас сторицею!

З повагою Обухівський міський 
голова Олександр Левченко
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Д ень цивільного захисту у школах – відне-
давна не чергова галочка у навчальному 
процесі, а актуальна потреба. 

       14 травня 2021 року на території Академіч-
ного ліцею №4 Обухівської міської ради Київсь-
кої області об 8.50 пролунав сигнал «Тривога»  
- так розпочалися планові навчання учасників 
освітнього процесу з цивільного захисту. 

У цьому році   начальник штабу цивільної обо-
рони ліцею  Доненко Світлана Володимирів-
на оголосила про проведення комплексного  
об’єктового тренування та привела у дію систе-
му пожежної сигналізації, яку було встановлено 
у ліцеї минулого року. Вже за 4 хвилини повні-
стю всі учасники освітнього процесу були ор-
ганізовано евакуйовані з приміщення школи.

Фахівець сектору забезпечення заходів з по-
передження НС у Обухівському районі Постніко-
ва Марія Олександрівна мала чим вразити уч-
нів  – приготували для них змістовну програму. 
Школярі з цікавістю спостерігали за показовим 
виступом  працівників Державної служби з над-
звичайних ситуацій,  що демонстрували можли-
вості пожежної техніки та спеціального облад-
нання для рятувальних робіт. Бійці  пожежного 
загону   дали змогу дітям приміряти обмундиру-
вання і роздивитися, як влаштований пожежний 
автомобіль.

Учні початкових класів теж не нудьгували 
-  класні керівники в ігровій формі детально і 
дохідливо розповіли про небезпечні знахідки, 
вибухонебезпечні предмети, причини виник-
нення пожеж, провели цікаві конкурси та вікто-
рини, а також дітлахи мали змогу переглянути 

мультфільми протипожежного спрямування.    
Продовженням заходу стала тематична 

виставка малюнків учнів 1-2 класів. Це було 
підтвердженням того, що навіть найменші ви-
хованці закладу добре знають правила безпеки 
та дотримуються  їх, а допомагають їм у цьому 
організовані зустрічі з представниками різних 
служб.

Співпраця з ГУ ДСНС в Київській області, з 
волонтерами Червоного хреста, представника-
ми Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській 
області, творчий підхід цих служб до профілак-
тичної роботи дають хороші результати, адже 
недарма вони керуються золотим правилом:

 «ЗАПОБІГТИ,  ЩОБ НЕ ТРАПИЛОСЬ БІДИ !»
Ставши членом Європейської спільноти, 

Україна з-поміж багатьох юридично-правових 
зобов’язань взяла на себе обов’язок забез-
печити громадянам безпечні та здорові умови 
життєдіяльності. Але ми й самі повинні вміти про 
себе подбати.  Чим раніше ми з вами вивчимо 
основні принципи самозахисту та усвідомимо 
відповідальність за дії в період будь-якого лиха, 
тим ефективнішими будуть результати, отже, 
меншими будуть людські жертви.

Адміністрація ліцею висловлює подяку ор-
ганізаторам проведеного заходу,  особливо - 
начальнику Обухівського РС ГУ ДСНС України у 
Київській області підполковнику служби цивіль-
ного захисту Головачу Олександру Миколайови-
чу, Постніковій Марії Олександрівні, особовому 
складу пожежної рятувальної частини міста 
Обухова.   

 Заступник директора ліцею Балукова  В.В.

Нещодавно Уряд прийняв рішення щодо уточ-
нення змін в умовах призначення житлових суб-
сидій, запропонованих Міністерством соціаль-
ної політики.

Рішенням Уряду передбачено:
1. Не враховувати доходи від розміщення де-

позитів, оскільки банківські установи подають 
звіт до ДФС загальною сумою, і наразі відсутня 
персоніфікована інформація про доходи фізич-
них осіб від розміщення депозитів.

2. Збільшити до 100 тис. грн суму коштів на 
депозитному рахунку, перевищення якої поз-
бавляє громадян права на отримання житлової 
субсидії (наразі це 25 прожиткових мінімумів, 
або 56 750 гривень).

3. Не враховувати житлові приміщення, які 
перебувають у спільній частковій або сумісній 
власності (переважно це приватизація житла), а 
також ті, які знаходяться в сільській місцевості (в 
основному це спадщина).

Домогосподарствам, у яких відсутні критерії, 
за яких житлова субсидія не призначається, пе-
редбачено автоматичне перепризначення суб-
сидії.

Рішення про призначення житлових субсидій 
таким домогосподарствам в автоматичному ре-

жимі прийматиметься органами соціального за-
хисту населення на підставі інформації Мінфіну 
за результатами проведеної верифікації даних 
щодо одержувачів житлових субсидій (наявність 
у власності житлових приміщень, транспортних 
засобів, депозитних рахунків та інше).

Таким чином, призначення житлової субсидії 
на наступний період домогосподарствам, які 
отримували житлову субсидію в опалювально-
му сезоні 2020-2021 років, буде проводитися 
без звернень громадян, крім домогосподарств, 
яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі 
(необхідно отримати дані для виплати коштів у 
готівковій формі);

була призначена за фактичним місцем про-
живання осіб (орендарі житлових приміщень; 
внутрішньо переміщені особи) (необхідно під-
твердити місце фактичного проживання);

була призначена без урахування окремих осіб 
з числа зареєстрованих у житловому приміщен-
ні, які не проживають за місцем реєстрації (не-
обхідно актуалізувати відомості щодо непрожи-
вання окремих осіб за місцем реєстрації).

Постановою передбачається застосування її 
норм з 1 травня 2021 року.

«ЗАПОБІГТИ,  ЩОБ НЕ ТРАПИЛОСЬ БІДИ !»

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК НАДАННЯ  
ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ З 01.05.2021 РОКУ

Проблема небезпечності штучних квітів ро-
ками не дає спокою екологам. Особливо вона 
стає актуальною після Великодніх свят, адже з 
настанням поминальних днів всі масово несуть 
штучні квіти на місця спочинку померлих ро-
дичів і близьких. Наслідком цього є гори штуч-
них квітів і вінків, які потім спалюються і несуть 
пряму загрозу здоров’ю людей. Проти такої 
«традиції» не тільки свідомі громадяни, екологи, 
а й церква, адже, як говорять священики, голов-
не у такі дні – щира молитва за померлого і до-
помога нужденному. 

Цьогорічні поминальні дні продемонструва-
ли позитивну динаміку – люди дослухались до 
закликів і у більшості випадків на місцях спочин-
ку померлих можна було спостерігати яскраві 
живі квіти. Екологічна просвіта дає свої плоди, 
адже, роблячи висновки, можемо говорити: так 
звана пластикова лихоманка відступає! Екологи 
ж говорять, що для повної відмови від пластику 
необхідний час, а ми ж, своєю чергою, маємо 
пам’ятати, що штучну красу не оцінять ні живі, 
ні мертві…

Аліна Савченко

ПОМИНАЛЬНІ ДНІ ЗАКІНЧИЛИСЬ. А ЩО З ПЛАСТИКОМ?

У правління економіки виконавчого 
комітету Обухівської міської ради 
Київської області оголошує кон-

курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
з метою визначення ринкової  вартості май-
на комунальної власності Обухівської місь-
кої територіальної громади: громадський 
будинок (сільська рада), загальною площею 
388,30 квадратних метрів, який знаходиться 
за адресою: село Григорівка, вулиця Героїв  
Майдану, 2.

Інформація про проведення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з 

метою визначення ринкової  вартості майна 
комунальної власності Обухівської міської те-
риторіальної громади на громадський буди-
нок (сільська рада), загальною площею 388,30 
квадратних метрів, який знаходиться за адре-
сою: село Григорівка, вулиця Героїв Майдану, 
2, що перебуває на балансі Виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради, шляхом надання 
в оренду частини приміщення, площею 74,2 
квадратних метрів, без проведення аукціону.

Дата проведення конкурсу: 04.06.2021р.
Час – 14:00.
Місце проведення: вулиця Київська, 10, кім-

ната 2, м. Обухів, Київська область, Виконав-
чий комітет Обухівської міської ради.

Інформація про об’єкт оцінки: громадський 
будинок (сільська рада), загальною площею 
388,30 квадратних метрів, який знаходиться 
за адресою: село Григорівка, вулиця Героїв 
Майдану, 2.

Кінцевий термін подання документів: 
01.06.2021р. до 17:00 год.

Строк виконання роботи у календарних 
днях: 7 календарних днів.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки одного об’єкта: 

- громадський будинок (сільська рада), за-
гальною площею 388,30 квадратних метрів 
– 2500,00 грн (дві тисячі п’ятсот гривень 00 
коп.).

Інформація про замовника та особу – плат-
ника робіт з оцінки: Виконавчий комітет 
Обухівської міської ради (управління еко-
номіки виконавчого комітету Обухівської місь-
кої ради)

Перелік підтвердних документів, які пода-
ються на розгляд комісії:

До підтвердних документів, поданих на кон-
курс, належать:

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

2. Інформація про претендента (Додаток 2).
Інформація про претендента повинна місти-

ти:
1. Наявність сертифіката суб’єкта оціночної 

діяльності;
2. Інформацію про оцінювачів, що перебу-

вають у трудових відносинах з претендентом, 
а також яких він залучає до надання послуг з 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна 
(експертну грошову оцінку): кваліфікація, стаж 
роботи, членство у саморегулівних організа-
ціях оцінювачів тощо.

Один і той самий оцінювач може бути за-
лучений до виконання робіт з оцінки одного 
об’єкта лише одним претендентом. У разі з’я-
сування факту залучення одного і того самого 
оцінювача з метою надання послуг з оцінки 
майна того самого об’єкта декількома пре-
тендентами бали за професійний стаж такого 

оцінювача, а також за його практичний досвід 
виконання робіт не зараховуються жодному з 
претендентів.

3. Пропозицію щодо ціни надання послуг з 
оцінки; інформацію щодо досвіду претендента 
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна  та підписання звіту про 
оцінку майна; підтвердні документи має за-
свідчити підписом керівник суб’єкта оціночної 
діяльності.

4. До участі в конкурсі з метою надання по-
слуг з оцінки майна можуть бути допущені 
претенденти, які діють на підставі сертифікатів 
суб’єкта оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність в Україні», якими передбачено провад-
ження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в 
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту 
оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу.

Вимогами до учасників конкурсу передбаче-
но наявність:

• складеної відповідно до Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом Фонду держав-
ного майна України від 31.12.2015  № 2075, 
конкурсної документації, яку надано у визна-
чений в інформації про проведення конкурсу 
строк;

• відповідної кваліфікації оцінювачів щодо 
об’єкта оцінки, що має підтверджувати-
ся чинними кваліфікаційними свідоцтвами 
(кваліфікаційними документами) оцінювача, 
виданими згідно із Законом України «Про оцін-
ку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні»;

• переліку оцінювачів, які будуть залучені 
до надання послуг з оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна та їх особистого досвіду 
щодо виконання робіт з оцінки подібного.

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

Конкурсна документація претендента по-
дається секретареві комісії в запечатаному 
конверті за чотири робочі дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно) і скла-
дається з:

- конкурсної пропозиції, запечатаної в окре-
мому конверті, в якій зазначено також строк 
виконання робіт (у календарних днях), якщо 
його не було визначено в інформації про ого-
лошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни на-
дання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно з 
законом;

- документів щодо практичного досвіду ви-
конання робіт з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залу-
чені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна (додаток №3); 

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

відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого 
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта 
оціночної діяльності, та найменування юри-
дичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи-підприємця, який подає кон-
курсну документацію».

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

Виконавчий комітет Обухівської міської ради 
Київської області оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади головного спеціаліста 
відділу фінансового – господарського забез-
печення виконавчого комітету  Обухівської 
міської ради Київської області. 

Вимоги до кандидата на посаду:
- вища   освіта    відповідного   професійно-

го   спрямування  за  освітньо– кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра (юридична, еко-
номічна);

- вільне володіння державною мовою;
- стаж роботи за  фахом на службі в орга-

нах місцевого самоврядування  або державній 
службі  на посадах не  менше  трьох років  або 
стаж роботи за фахом в інших сферах управ-
ління не менше п’яти років;

- знання   законодавства  України   (Консти-
туцію  України, закони 

України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про службу в органах місцевого са-
моврядування», «Про запобігання корупції», 
інші закони України з питань організації та 
діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня»;

- володіння  основними  навиками роботи  
на  комп’ютері  з   відповідними програмними 
засобами.

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

Начальник відділу організаційно – кадрової 
роботи  Л.М. Акусок

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

21.05.2021 року о 14:00 в приміщенні Обухівської міської ради комісією з проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної  діяльності для прове-
дення експертної оцінки комунального майна Обухівської міської територіальної громади проведено конкурс по вибору оцінювачів з визнання ринкової 
(оціночної) вартості комунального майна Обухівської міської територіальної громади. В конкурсі брали участь: ТОВ «АВЕРТА ГРУП» та ТОВ «ЕКФАРД».

За результатами проведеного конкурсу переможцем конкурсу визнано ТОВ «АВЕРТА ГРУП», якого буде залучено до проведення незалежної оцінки 
майна – нежитлового приміщення (гараж здвоєний), загальною площею 35,0 квадратних метрів, яке знаходиться за адресою: місто Обухів, вулиця 
Київська, 105 Д та нежитлового приміщення  (гараж), загальною площею 19,5 квадратних метрів, яке знаходиться за адресою: місто Обухів, вулиця 
Київська, 105 Є. Секретар конкурсної комісії начальник управління економіки Кондратюк А.М.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ ПО ВИБОРУ ОЦІНЮВАЧІВ З ВИЗНАННЯ РИНКОВОЇ (ОЦІНОЧНОЇ)  
ВАРТОСТІ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Примітка до Оголошення:
З повним змістом Оголошення з додатками №1-3 можна ознайомитися на сайті Обухівської 

міської ради в розділі «Економіка та регуляторна політика», підрозділ «Комунальне майно».

5. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ 
КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА 

З ДОДАТКОМ  ГК  013785 
виданий Кучмі Олександру 

Васильовичу 1 липня  1995р. 
реєстраційний номер 3216. 

вважати не дійсним.
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Виконавчий комітет Обухівської міської ради 
оголошує конкурс по залученню інвестора 
щодо реалізації Інвестиційного проекту: «Вста-
новлення зупинки громадського транспор-
ту з тимчасовими спорудами для ведення 
підприємницької діяльності, з відповідним 
благоустроєм за  адресою: м. Обухів, вулиця 
Київська, 16,  зупинка громадського транспор-
ту в напрямку Києва, поруч з районним Судом 
Обухівського району». 

Основна мета конкурсу створення сприятли-
вих умов для впровадження інвестиційної діяль-
ності та забезпечення збалансованого еко-
номічного і соціального розвитку міста Обухова, 
поліпшення умов обслуговування мешканців 
Обухова в сфері громадського транспорту .

Умови проведення інвестиційного конкурсу 
щодо реалізації Інвестиційного проєкту: «Вста-
новлення зупинки громадського транспорту з 
тимчасовими спорудами для ведення підприєм-
ницької діяльності, з відповідним благоустроєм 
за  адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16,  
зупинка громадського транспорту в напрямку 
Києва, поруч з районним Судом Обухівського 
району».

1. Характеристика об’єкту інвестування.

2. Умови реалізації Інвестиційного проекту
Реалізація проєкту передбачає поетапне 

фінансування комплексу заходів, пов’язаних з 
розбудовою території під встановлення зупин-
ки громадського транспорту з тимчасовими 
спорудами для ведення підприємницької діяль-
ності, з відповідним благоустроєм .

Перший етап:
Розроблення на пайових засадах за рахунок 

коштів інвестора (-ів):
- розроблення ескізного проєкту під встанов-

лення зупинки громадського транспорту з тим-
часовими спорудами для ведення підприємни-
цької діяльності, з відповідним благоустроєм за  
адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16,  зупин-
ка громадського транспорту в напрямку Києва, 
поруч з районним Судом Обухівського району;

- врахування результатів інвестиційного кон-
курсу під час вирішення питання  про погоджен-
ня  переможцеві місця розташування земельної 

ділянки комунальної власності під встановлення 
зупинки громадського транспорту з тимчасо-
вими спорудами для ведення підприємницької 
діяльності, з відповідним благоустроєм;

- погодження місця розташування об’єкту.
Другий етап:
- розроблення та затвердження паспорту 

прив’язки тимчасової споруди для ведення 
підприємницької діяльності у відповідності до 
вимог Закону України “Про регулювання місто-
будівної діяльності”.

Третій етап:
- встановлення зупинки громадського транс-

порту з тимчасовими спорудами, повідомлення 
про виконання вимог паспорту прив’язки тим-
часової споруди;

- термін реалізації інвестиційного проєкту: 
«Встановлення  зупинки громадського транс-
порту з тимчасовими спорудами для веден-
ня підприємницької діяльності, з відповідним 
благоустроєм за  адресою: м. Обухів, вулиця 
Київська, 16,  зупинка громадського транспор-

ту в напрямку Києва, поруч з районним Судом 
Обухівського району» складає 1 рік.

Зазначені позиції можуть бути протрактовані 
інвестором (інвесторами) на розсуд запропоно-
ваної ним (ними) пропозиції.

3.Основні умови конкурсу
3.1 Конкурс проводиться відповідно до ви-

мог, визначених Положенням про порядок про-
ведення інвестиційних конкурсів  для будівни-
цтва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів 
житлового та нежитлового призначення, неза-
вершеного будівництва, інженерно-транспорт-
ної інфраструктури Обухівської міської тери-
торіальної громади, затвердженого рішенням 
Обухівської міської ради від 28.01. 2021 № 113-
4-VIІI.

3.2 Учасниками конкурсу можуть бути фізич-
ні особи – суб’єкти підприємницької діяльності 
або група фізичних осіб – суб’єктів підприємни-
цької діяльності та юридичні особи.

3.3 Фінансування усіх витрат, пов’язаних з 
проєктуванням, встановленням, також його 
благоустроєм відбувається за рахунок інвесто-
ра (інвесторів).

3.4 Відповідно  до п. 6.2.22 розділу 6.2. По-
ложення про порядок проведення інвестицій-

них конкурсів  для будівництва, реконструкції, 
реставрації тощо об’єктів житлового та нежит-
лового призначення, незавершеного будівни-
цтва, інженерно-транспортної інфраструктури 
Обухівської міської територіальної громади, 
затвердженого рішенням Обухівської міської 
ради від 28.01.2021 № 113-4-VIІI., фізичні осо-
би - суб’єкти підприємницької діяльності або 
юридичні особи подають заяви на участь в ін-
вестиційному конкурсі та додаткові документи, 
а саме:

Заява на участь в інвестиційному конкурсі 
(подається у трьох примірниках).  

До заяви на участь у конкурсі додаються, 
завірені належним чином копії документів:

Для фізичних осіб - суб’єктів підприємниць-
кої діяльності:

1. Копія паспорту, що посвідчує особу учасни-
ка інвестиційного конкурсу.

2. Копія довідки про присвоєння ідентифіка-

ційного номера у Державному реєстрі платників 
податків та обов’язкових платежів.

3. Довідка про відсутність заборгованості з 
податків, зборів, платежів, що контролюються 
органами доходів і зборів.

4. Документ, що підтверджує сплату учасни-
ком реєстраційного внеску участі у конкурсі. 
Визначену суму реєстраційного внеску можна 
дізнатися у комісії.

5. Витяг з Єдиного державного реєстру юри-
дичних та фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань.

6. Дані щодо наявності досвіду і можливостей 
фінансового й організаційного забезпечення 
реалізації інвестиційних проєктів.

7. Згода заявника виконувати визначені цим 
Положенням умови участі у конкурсі.

8. Пропозиції учасника по критеріях конкурсу 
(надається в окремому запечатаному конверті з 
надписом «Пропозиція учасника»).

Для юридичних осіб:
1. Нотаріально посвідчені копії установчих до-

кументів, витяг з Єдиного державного реєстру 
підприємств і організацій України. Засвідчені у 
встановленому порядку документи (витяг з тор-
говельного, банківського або судового реєстру 
тощо), що підтверджують реєстрацію юридич-
ної особи у країні її місцезнаходження – для не-
резидентів.

2. Дані, що підтверджують можливість учас-
ника конкурсу забезпечити належне фінансу-
вання інвестиційної діяльності.

3. Баланс підприємства – для резидентів.
4. Звіт про фінансові результати – для рези-

дентів.
5. Звіт про рух грошових коштів – для рези-

дентів (якщо підприємство відноситься до ро-
зряду великих підприємств).

6. Звіт про власний капітал – для резидентів 
(якщо підприємство відноситься до розряду ве-
ликих підприємств).

7. Довідка державної податкової інспекції за 
місцем реєстрації учасника конкурсу про відсут-
ність заборгованості перед бюджетом.

8. Документ, що підтверджує сплату учасни-
ком реєстраційного внеску участі у конкурсі. 
Визначену суму реєстраційного внеску можна 
дізнатися у комісії.

9. Дані щодо наявності досвіду і можливостей 
фінансового й організаційного забезпечення 
реалізації інвестиційних проєктів.

10. Згода заявника виконувати визначені цим 
Положенням умови участі у конкурсі.

11. Пропозиції учасника по критеріях конкурсу 
(надається в окремому запечатаному конверті з 
надписом «Пропозиція учасника»).

Примітка: Усі документи повинні бути від-
повідно оформлені і заповнені. Підчищення 
і виправлення не допускаються. Невідповід-
ність документів пред’явленим вимогам тягне 
визнання їх недійсними і є підставою для відхи-
лення претендента від участі у конкурсі.

Подання фізичною або юридичною особою 
конкурсних пропозицій у письмовій формі за 
підписом уповноваженої особи учасника кон-
курсу, прошитої, пронумерованої та скріпленої 
печаткою в окремому запечатаному конверті.

Учасник може оформити та подати тільки 
одну конкурсну пропозицію.

До закінчення строку подання конкурсних 
пропозицій учасники конкурсу мають право  
зняти свою пропозицію з розгляду.

Організатор конкурсу протягом трьох робо-
чих днів після затвердження результатів конкур-
су направляє  переможцю  запрошення на  пе-
реговори  для  узгодження умов інвестиційного 
договору та кінцевого варіанта інвестиційного 
договору.

Якщо протягом  тридцяти   днів  з  моменту от-
римання   запрошення переможець інвестицій-
ного конкурсу відмовився  від  підписання  до-
говору,  висуває  неприйнятні умови підписання  
інвестиційного договору,  рішення про   пере-
можця інвестиційного конкурсу скасовується. З 
моменту скасування рішення про затвердження 
переможця конкурсу організатор конкурсу про-
тягом п’яти календарних днів готує відповідний 
проект рішення виконавчого комітету про ска-
сування результатів інвестиційного конкурсу та 
оголошує новий конкурс.

Підписання  інвестиційного договору між ви-
конавчим комітетом Обухівської міської ради  та 
переможцем конкурсу здійснюється протягом  
трьох   робочих  днів  після  узгодження оста-
точного варіанта  інвестиційного  договору.  У  
випадку,  коли переможець   конкурсу   має   ба-
жання   виступити  замовником та інвестором, 
він повинен попередити про це організатора  
конкурсу, зазначивши  про  це в своїй пропо-
зиції. Інвестиційний  договір  погоджує  началь-
ник  Управління економіки виконавчого комітету 
Обухівської міської ради, начальник юридично-
го відділу та начальник відділу розвитку інфра-
структури, містобудування та архітектури вико-
навчого комітету.  

Інвестиційний договір вважається укладеним 
з дня підписання сторонами тексту договору і 
його реєстрації в Управлінні економіки виконав-
чого комітету Обухівської міської ради.

У  процесі  виконання інвестиційного договору 
сторони можуть шляхом укладення додаткової 
угоди змінити його умови, передбачити   ком-
пенсаційні заходи по відшкодуванню вартості 
об’єктів тощо, за винятком  умов,  що  визна-
чені  в  результаті проведення інвестиційного  
конкурсу.

Організатор  конкурсу має  право розірвати 
інвестиційний договір з інвестором у встановле-
ному законом порядку, якщо інвестор порушує 
умови  інвестиційного договору, зокрема пору-
шує встановлені договором обсяги та   строки 
фінансування, не виконує або виконує неналеж-
ним чином будь-які інші інвестиційні обов’язки

4. Основні критерії  визначення переможця
Конкурс  проводиться  в  один  етап,  за ре-

зультатами якого Комісія приймає рішення 
про переможця конкурсу та подає його на за-
твердження  органу, який  прийняв  рішення  про  
проведення конкурсу, або  за  рішенням  Комісії 
проводиться другий етап конкурсу, якщо брав 
участь в конкурсі один учасник.

Переможцем конкурсу визнається учасник, 
який запропонував  найкращі умови здійснен-
ня інвестиційної діяльності, відповідно до умов 
конкурсу,  виконав усі необхідні умови конкурсу 
та  запропонував  найкращі  пропозиції,  спря-
мовані на створення соціальної та інженер-
но-транспортної  інфраструктури  міста;

- найкращі пропозиції, спрямовані на ство-
рення сучасної зупинки громадського транс-
порту з відповідним переліком громадських 
закладів, з метою надання послуг населенню, у 
тому числі громадських туалетів;

- найбільша частка власних коштів, що вкла-
даються учасником у фінансування об’єкта інве-
стиції;

- найкращі умови використання об’єкта інве-
стиції;

- інші критерії,  які є важливими на думку  біль-
шості  членів конкурсної Комісії.

Переможцем конкурсу визнається учасник, 
який запропонував найкращі умови здійснен-
ня інвестиційної діяльності, відповідно до умов 
конкурсу,  виконав усі необхідні умови конкурсу 
та  запропонував найкращі пропозиції,  спря-
мовані на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури  міста. 

5.  Подання заявки та конкурсної пропозиції:
Місце подання заявки: (організатор інвести-

ційного конкурсу) управління економіки ви-
конавчого комітету Обухівської міської ради, 
08700, Київська область, місто Обухів, вулиця 
Малишка, 6, тел: (04572) 5-02-22)

Термі подачі: з 31.05.2021 року в місячний 
термін.

6. Розкриття конкурсних пропозицій:
Місце: виконавчий комітет Обухівської 

міської ради, 08700, Київська область, місто 
Обухів, вулиця Київська, 10 

Дата: 02 липня 2021 року.
7. Додаткову інформацію щодо проведення 

конкурсу можна отримати у заступника місь-
кого голови з питань діяльності виконавчих 
органів Цельори В.В. за адресою: м. Обухів, 
вул. Київська, 10, каб. №8, 08700, Київська 
область, тел: (04572) 5-02-64 та в управлінні 
економіки виконавчого комітету Обухівсь-
кої міської ради за адресою: м. Обухів,  
вул. Малишка, 6, 08700, Київська область,  тел: 
(04572) 5-02-22.

Заступник міського голови Цельора В.В.

ЗУПИНКА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
З ТИМЧАСОВИМИ СПОРУДАМИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С таном на початок травня, на тери-
торії Обухівського району (Обухівська, 
Українська і Козинська ОТГ) виникло 

200 пожеж, із них більшість на відкритих тери-
торіях (очерет, трав’яний настил, суха рослин-
ність, сміття). Кожну з останніх пожеж, за ви-
нятком пожеж у будівлях, ймовірною причиною 
яких стало коротке замкнення електромережі, 
можна було б уникнути, адже вони спричинені 
людською недбалістю. Більшість населення на-
солоджується приємними теплими і сонячними 
днями, а чергові караули, не заїжджаючи в по-
жежну частину, маневрують з однієї пожежі рос-
линності на іншу. В цей час, переважно у при-
ватному секторі нічим дихати від запаху диму 
та згорають заживо тварини, які так і не встигли 
дочекатися літа.

Рятувальники наголошують, що кожну з по-
жеж можна було б щвидко приборкати за умов:

• ліквідації горіння на ранній стадії;
• розведення багать у спеціально відведених 

місцях та загашення полум’я після його викори-
стання;

• дотримання правил пожежної безпеки при 
проведенні робіт на присадибних ділянках;

• невикидання недопалків у бік сухостою.
Наголошуємо, що здебільшого внаслідок 

діяльності «горе-господарів» починається 
горіння торфів, які в нашому районі щороку го-
рять і не дають нормально дихати тим, хто живе 
неподалік, та спопеляють гектари, де лишень 
встигає з’явитись флора та фауна.

Не забувайте: відповідальність рятує життя, 
та є випадки, коли, випалюючи рослинність, 
згорають будівлі та автомобілі. Пропонуємо до-
зволити насолоджуватись погодою всім: ряту-
вальникам, сусідам, тваринам.

Обухівський РС ГУ ДСНС

РЯТУВАЛЬНИКИ ІНФОРМУЮТЬ

101

НАТЯЖНI СТЕЛI
Замір безкоштовний.
Монтаж один день.

068 155 8 122
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Приймаємо замовлення на оголошення та ре-
кламу. Вартість 1 см2 – 15 грн (кольорова
реклама),  вартість 1 см2 – 10 грн (чорно-біле
оголошення). Передвиборна агітація, імід-
жеві статті, матеріали  на правах політичної 
реклами  вартість 1 кв. см. площі на кольо-

рових сторінках – 30,00 грн. Передвиборна 
агітація, іміджеві статті, матеріали  на правах 
політичної реклами  вартість 1 кв. см. пло-
щі на чорно-білих сторінках – 30,00 грн.  
Редакція   може   не поділяти  думку авторів і не несе 
відповідальність за достовірність інформації.
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СЕЛАМИ НАШОЇ ГРОМАДИ. БУДЬМО ЗНАЙОМІ:  
ДЕРЕВ’ЯНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

І нформуємо, що мешканцями Обухівсь-
кої громади запропоновані  проєкти–
ідеї, реалізація яких, за результатами 

голосування, відбуватиметься в 2022 році на те-
риторії Обухівської міської територіальної гро-
мади за рахунок коштів Громадського бюджету.

Н емає сумніву в тому, що Обухівська 
громада – спортивна, дужа та вміє 
працювати на результат. Доказом 

цього є численні перемоги, якими славляться 
наші земляки у різних видах спорту. 

Минулий тиждень для обухівців Максима 
Єльського та Арсена Братка став переможним. 
16-го травня відбувся Чемпіонат України UPC 
2021 з пауерліфтингу, де перше місце з таких 
дисциплін як жим лежачи, жим багатоповторний 
та друге місце в абсолютному заліку посів Мак-
сим Єльський. Арсену підкорилася вага 505 кг і 
перше місце в триборстві серед підлітків! 

Не пасуть задніх і ті, хто долає перешкоди та 
досягає результату з м’ячем. Турнір із баскетбо-
лу, що відбувся минулої неділі у місті Кагарлик, 
привів до перемоги команду з міста Обухів – за-
служене перше місце та нове золото до скарб-
нички наших обухівців. 

Сонячна Одеса минулої суботи покликала до 
себе борців. Ні, не позасмагати чи скупатися у 

прозорому морі, а вкотре вибороти перемогу і 
заявити про дужий, славетний обухівський край. 
Так, 15 травня у місті-герої Одесі пройшов тра-
диційний  міжнародний турнір із вільної бороть-
би під символічною назвою «Чорне море», де у 
наймасовішій ваговій категорії турніру (70 кг) 
срібло забрав наш земляк Олексій Борута.

Підкорюються працьовитості, наполегли-
вості та любові до своєї справи спортсменам 
Обухівської громади не тільки всеукраїнські 
п’єдестали, а й світові. Нещодавно в угорсько-
му Сегеді завершився етап Кубка світу з веслу-
вання на байдарках і каное. Загалом українські 
веслувальники привезли додому 10 перемож-
них трофеїв, а спортсмени нашої громади теж 
доклали зусиль для такого результату: Іван Се-
микін у байдарці-двійці Mixed разом із Марією 
Повх на дистанції 200 метрів здобули бронзову 
нагороду!

Браво, спортсмени! Так тримати!
Аліна Савченко

Наш віртуальний екскурсійний потяг про-
довжує прямувати маршрутами новоствореної 
об’єднаної громади. Сьогодні зупинимося в 
Дерев’янському старостинському окрузі, що 
розташований за 5 км від міста Обухів. 

Історія. 
Село Дерев’яна було засноване у 1760-му 

році. Назва його походить від «дрімучих лісів», 
що колись оточували село. Першу письмову 
згадку історики знайшли в давньоруському 

літописі, що датується 1136 роком, де йдеться 
про київського князя Ярополка Ізяславовича, 
який «завіщав Деревськую волость Печерсько-
му монастирю». Як і майже у кожному куточку 
Обухівщини є свої унікальні місця, у Дерев’яній 
наявна пам’ятка давньої історії – знайдений 
поблизу села межовий камінь із зображенням 
тризуба, який археологи датують 5 ст.н.е. При-
пускають, що це найдавніший знак тризуба на 
східнослов’янських теренах.  

Сучасність. 
Кілька років тому на екрани телевізорів 

вийшов драматичний телесеріал «Спіймати 
Кайдаша» і ті, хто бував у Дерев’яні – одра-

зу впізнали місцевість, де відбувалися події. 
Так, саме у цьому селі три місяці тривало 
фільмування популярного телесеріалу – тут 
було спеціально зведено будинок і двір для 
головних героїв. Як говорить голова старо-
стинського округу Олександр Бойко, після 
виходу серіалу сюди інколи приїздили туристи 
з Києва. «Звичайно, локації, які побудували 
майже на людських городах (за домовленістю 
з людьми), після зйомок знесли. А так, було би 
дуже цікаво, якби все залишилось, можливо і 
туристів у нас ставало більше», – розповідає 
голова округу. 

Нині село хоч і невелике – тут проживає 
600 офіційно зареєстрованих чоловік, втім 
розвивається і має все, що необхідно для 
повноцінного життя. Доказом цього є приріст 
населення: молодь залишається у селі і ство-
рює сім’ї, а не тікає до великих міст. «У 2015-му 
році, коли я був головою села, до школи ходи-
ло 60 учнів. Зараз їх удвічі більше. Я вважаю 
це непоганим показником», – говорить Олек-
сандр Бойко. На сьогодні у центрі Дерев’яни 
є ставок для риболовлі – ним опікуються міс-
цеві жителі. У кінці села теж розташовані два 
стави, що здаються в оренду. Тут збудовані 
дерев’яні будиночки для відпочинку, куди ба-
гато хто приїздить святкувати дні народження 
чи інші важливі дати. Також на території округу 
функціонують бібліотека, сільський клуб, церк-
ва Покрови Богородиці, фельдшерський пункт. 
Тож, як бачимо, жити комфортно можна не 
тільки у містах, а й у селі, якщо самі жителі ба-
жають його розвитку і трудяться разом задля 
благородної мети. Як говорять: хочете змінити 
країну – почніть зі свого маленького села! 

Аліна Савченко

У вівторок, 18 травня, на міському 
стадіоні імені Володимира Мель-
ника було гамірно та весело – тут 

зібрались учні шкіл нашої громади, аби взяти 
участь у  фестивалі «Відкриті уроки з футболу». 
Організаторами спортивного свята виступили 
Асоціація футболу України та виконавчий комі-
тет Обухівської міської ради. Сам проект ре-
алізується в рамках підтримки Європейського 
Союзу по всіх куточках нашої країни, а його мета 
– використати футбольну атмосферу задля ви-
ховання цінностей здорового способу життя, 
здобуття навичок командної роботи тощо. Тут не 
було переможців і переможених, адже, насам-
перед, захід націлений на отримання позитив-
них емоцій від гри та спілкування, чого, власне 
кажучи, і було досягнуто! 

Відкривав фестиваль колоритний і яскравий 
виступ колективу дитячої академії танцю «Фа-
ворит». Після чого слова вітань та побажання 
гарної і насиченої гри лунали від організаторів 

заходу, представників Асоціації футболу України 
та заступників міського голови. Загалом захід 
передбачав участь більше 170-ти учнів об’єдна-
ної громади, які були розподілені на невеличкі 
групи, а сам фестиваль тривав кілька днів. 

Після напутніх слів і розминки юні учасники 
заходу приступили до виконання різних ціка-
вих завдань від тренерів, брали участь в іграх, 
конкурсах за принципом «футбол для всіх». І 
справді, такий фестиваль довів, що при бажан-
ні вправно працювати з м’ячем можуть не лише 
хлопці, а й дівчата. До того ж, усі учасники зма-
гань отримали у подарунок від Федерації фут-
болу України спортивний інвентар і командні 
футболки. Сподіваємось, що після такого драй-
вового заряду учасники змагань знайдуть ще 
більше місця для спорту у своєму житті, а ми, у 
майбутньому, пишатимемось їхніми досягнен-
нями!                                        

Аліна Савченко

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ!

НАШІ СПОРТСМЕНИ – НА П’ЄДЕСТАЛІ!

ФУТБОЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ НА МІСЬКОМУ СТАДІОНІ

До уваги жителів Обухівської міської територіальної громади! 
 
Інформуємо, що мешканцями Обухівської громади запропоновані  

проєкти–ідеї, реалізація яких, за результатами голосування, 
відбуватиметься в 2022 році на території Обухівської міської 
територіальної громади за рахунок коштів Громадського бюджету 

 

 
 

№ Назва проєкту Автор проєкту 
1 Відкритий майданчик для тренувань Тимошенко Андрій Іванович 
2 Скейт-парк на Дзюбівці Поліщук Богдан Валерійович 
3 Територія дитинства (оновлення обладнання усіх дитячих 

майданчиків Григорівського старостинського округу) 
Яценко Лілія Василівна 
Рак Оксана Іванівна 

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

Калита Наталя Василівна 
6 Пароконвектомати для дошкільних навчальних закладів 

Обухівської територіальної громади. 
Семененко Поліна Василівна 

7 Приміщення для фізичної та психологічної реабілітації 
учасників АТО/ООС 

Мишко Богдан Аркадійович 

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

Грищенок Наталія Володимирівна 

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

10  Суцільний скейт-парк в селі Таценки Обухівської ОТГ Шевченко Ольга Миколаївна 
11 Подрібнювач гілля-вільне дихання, чисте повітря Вірич Олена Миколаївна 
12 Арт-концепт ДЮСШ Нечитайло Олександр 

Володимирович 
13 Кращому місту - кращу бібліотеку! Малишева Ольга Іллівна 

Р ізнокольорові тюльпани, тендітні та 
ароматні нарциси з приходом весни 
милують око, виглядаючи з усіх куточ-

ків Малишкового краю. Такому різнобарв’ю 
навкруги, чистоті та охайності клумб обухівці 

завдячують дбайливим рукам працівників Місь-
кого Житлового Центру. Минулого тижня робіт-
ники ТОВ «МЖЦ» виконували заміну весняних 
первоцвітів, що вже виконали свою почесну 
місію. Друге життя тюльпани та нарциси, які 
відцвіли, отримають наступного року, а зараз 
на варту краси та квітучості заступили яскраві, 
сезонні петунії. Загалом трудівниками та трудів-
ницями Міського Житлового Центру щосезону 
висаджується близько десяти тисяч цибулевих 
рослин. «Наше місто розвивається, тому з’явля-

ються нові квіти, нові клумби, кущики. Якщо ко-
лись в Обухові було приблизно 500 кв. м клумб, 
то вже на сьогодні їх близько 2,5 тисячі! За всіма 
необхідний дбайливий догляд, постійний полив, 
заміна, професійна обробка. Тому ми хотіли б, 
аби ці всі квіти радували людей, і щоб люди, 
своєю чергою, берегли цю красу», – говорить 
Любов Воробець, директорка ТОВ «МЖЦ». Згід-
но з конкурсом, працівниками підприємства 
заплановано висадити 22 тисячі різнобарвних 
петуній, а вже по осені їм на зміну прийдуть 
барвисті хризантеми. Ось такий цікавий колоо-
біг життя у нашої квітучої краси. Бережімо її та 
цінуймо щоденну працю трудівників! 

Аліна Савченко

У НАШОМУ МІСТІ – ЯК У ВІНОЧКУ!


