
Дорога Обухівська родино!Дорога Обухівська родино!
День народження – це завжди хвилююче свято, а для міста – це взагалі велика подія.
18 вересня ми відзначаємо 659-у річницю заснування міста Обухова. Це свято ми зустрічаємо в новому статусі – Обухівської 

міської територіальної громади. Вона є найбільшою в Обухівському районі. 
У нашій громаді, як у віночку, сплелися 25 населених пунктів: 1 місто та 24 села. У кожного свої традиції, своя історія, свої 

погляди. Та шлях у нас один – до успіху, до прогресивного розвитку, до процвітання. І ми, разом, однією дружною родиною, до-
кладемо для цього усіх зусиль.

Я дякую кожному мешканцю нашої громади за небайдужість, підтримку, за щоденну працю в своїй царині, за велику об’єд-
нуючу силу кожного з вас. Разом – ми сильні! Разом – ми успішні! Громада – коли разом! Вірю, разом ми багато досягнемо та 
примножимо для теперішніх і майбутніх поколінь.

Прийміть сердечні вітання з 659-ю річницею народження міста Обухова! 
Зичу кожному квітучого здоров’я, добра, довгожданого миру та благополуччя. Нехай кожен відчує себе щасливим, успішним 

та життєрадісним. А мрії та плани неодмінно здійсняться!
Зі святом вас!

Обухівський міський голова Олександр Левченко

2021 р.2021 р.

МИ ЄДИНІ, КОЛИ РОБИМО СПРАВУ РАЗОМ
Ми сильні, коли можемо згуртуватися. Ми з впевненістю дивимося в майбутнє, адже бережемо свої традиції. 

Нещодавно у нашій громаді ми встановили Національний рекорд – масовий танець з вишитими рушниками під звучання відомої  «Пісні про рушник»  
Андрія Малишка.  Мріємо, щоб це стало традицією, яка нас усіх об’єднає та надихне на добрі справи.
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НАША ГОРДІСТЬ - ВИПУСКНИКИ

ЗОРЯНІ ОЛІМПІЙЦІ ОБУХОВА

Випускники, які отримали золоту 
медаль «За високі досягнення у на-
вчанні», найбільше балів на ЗНО у 

2020/2021 навчальному році
Академічний ліцей №3 

Павліченко Юлія Ігорівна, Посохова Анна 
Артемівна

Академічний ліцей №5 
Малежик Владислава Юріївна, Мечетіна 
Лілія Ігорівна, Романова Марія Олексіївна, 
Федоренко Ніколь Сергіївна,  Цьоха Воло-
димир Владиславович

Академічний ліцей 
ім. Володимира Мельника

Литвин Денис Вадимович, Свіргуненко 
Яна Сергіївна, Фетисенко Олена Олексан-
дрівна, Царенко Ольга Олександрівна

Германівська гімназія
Форноляк Дарина Миколаївна 

Випускники, які отримали золоту ме-
даль «За високі досягнення у навчанні» у 
2020/2021 н.р.

Академічний ліцей №3
Ведмеденко Дарина Дмитрівна,  Гаврило-
ва Анастасія Романівна, Клименко Анна 
Сергіївна, Кутова Каріна Володимирівна, 
Поляниця Софія Євгенівна, Тимошевська 
Вікторія Юріївна, Нараєвська Аліна Іванів-
на, Тушевська Анастасія Максимівна,  Хе-
жун Юлія Артемівна, Шинкаренко Катери-
на Юріївна

Академічний ліцей №4
Мартинович Серафима Андріївна

Академічний ліцей №5
Хелинюк Анастасія Леонідівна

Академічний ліцей 
ім. Володимира Мельника

Янківський Микола Ігорович
Германівська гімназія

Коваленко Аміна Анатоліївна, Лозенко 
Анна Петрівна

Германівська ЗОШ І – ІІІ ст. імені 
братів Гетьманів

Кудря Богдан Олександрович

Семенівська ЗОШ I-III ст.
Язикова Ірина Станіславівна

Випускники, які отримали срібну ме-
даль «За досягнення у навчанні», найбіль-
ше балів на ЗНО у 2020/2021 навчальному 
році

Академічний ліцей №3
Петросян Діана Феліксівна

Академічний ліцей
ім. Володимира Мельника

Назім Ясмін Валід
Академічний ліцей №1 

ім. А.С.Малишка
Драчук Марина Ігорівна

Академічний  ліцей №3
Лисенко Біата Святославівна
Мусикян Ані Самвелівна

Академічний ліцей №4
Костюк Марина Сергіївна

Академічний ліцей №5
Бередніченко Олена Андріївна, Кузнєцова 
Дар’я Миколаївна

Академічний ліцей
ім. Володимира Мельника

Підтілок Лілія Сергіївна, Разкевич Леся 
Віталіївна, Симоненко Ксенія Юріївна

Випускники, які отримали найбільше 
балів на ЗНО у 2020/2021 році

Академічний ліцей №3
Валовий Іван Сергійович,  Романенко Ілля 
Сергійович

Академічний ліцей №5
Адонін Денис Дмитрович, Демидчук 
Ольга Ігорівна, Федоренко Ніколь Сер-
гіївна,  Хелинюк Анастасія Леонідівна,  
Миколенко Анастасія Андріївна, Мухаммад 
Аіша Таріківна, Цапро Катерина Олегівна,  
Довбиш Анастасія Олександрівна

Академічний ліцей 
ім. Володимира Мельника

Васянович Дмитро Андрійович, Гордієць 
Всеволод Сергійович, Трейніс Крістіна Ан-
дріївна

Свято учнівських талантів, перемог і 
досягнень «Зоряний Олімп» відбу-
лось у День Незалежності України 

на площі біля міського Центру культури та 
дозвілля. Захід став традиційним для на-
шого міста, адже це – своєрідний підсумок 
роботи учнів і педагогічних колективів за 
навчальний рік. Саме у такий спосіб міська 
влада віддячує тим, чия наполегливість та 
щоденна праця над собою привели до пе-
ремог. Відтак, 24 серпня міською владою 
та Управлінням освіти було  відзначено 
учнів закладів загальної середньої освіти 
Обухівської міської територіальної гро-
мади, які отримали максимальну кількість 
балів на ЗНО, золоту медаль «За високі 
досягнення у навчанні» або срібну медаль 
«За досягнення у навчанні» у 2020/2021 
навчальному році. Учнів, які показали ви-
сокий рівень знань та стали переможцями 
обласних та Всеукраїнських конкурсів: на-
уково-дослідницьких робіт Малої Академії 
наук, конкурсів Всеукраїнської учнівської 

творчості, інтелектуальних, творчих та 
спортивних конкурсів і змагань. А також 
тих, хто протягом років наполегливо, тер-
пеливо і натхненно допомагав розкривати 
дитячі таланти та здібності. 

Свято її величності науки розпочалось із 
вручення золотих і срібних нагород учням, 
котрі стали «Ерудитами року». Подяками 
за систематичну допомогу в організації 
освітнього процесу та особистий внесок 
у піднесення іміджу школи нагородили і 
випускників, які отримали золоту медаль 
«За високі досягнення у навчанні», найви-
щий бал на ЗНО у 2020/2021 н.р., а також  
їх батьків. Участь в олімпіадах та інтелек-
туальних конкурсах – це щоденна робо-
та в школі та вдома, адже успіх не прихо-
дить одразу. Подяками, подарунками та 
преміями були нагороджені учні та вчителі 
номінації «Інтелектуальна надія».  Звичай-
но ж, не обійшлося без теплих вітальних 
слів – на свято до обдарованої молоді 
завітав міський голова Олександр Левчен-

ко, а також начальник Управління освіти 
Олена Коломієць, котрі, виконуючи по-
чесну місію нагородження, побажали ви-
нуватцям свята досягти у житті ще вищих 
вершин Олімпу. 

Обухівська земля здавна славилась та-
лановитими людьми. Мабуть, сама атмос-
фера тут надихає на творчість майбутніх 
геніїв. Це вкотре довели учні, котрі стали 
переможцями конкурсів Всеукраїнської 
учнівської творчості. Звичайно, їх теж не 
забули нагородити подяками та преміями. 
Втім, не лише в школі виховуються пере-
можці, адже і позашкільна освіта у станов-
ленні дитини відіграє далеко не останню 
роль. Цього року до номінації «Таланти по-
зашкілля» увійшли вихованці Обухівського 
міського центру творчості дітей, юнацтва 
та молоді «Романтик». Це учні, котрі прояв-
ляють свої здібності у малюванні, виготов-
ленні неймовірної краси виробів, ведуть 
екологічно-дослідницьку роботу та яскра-
во запалюють вогонь мистецтва в громаді. 

Переможців Міжнародних, Всеукраїнсь-
ких, обласних конкурсів було запроше-
но для нагородження на імпровізований 
Олімп разом зі своїми вихователями. 

Мабуть, не варто гучно кричати на всю 
країну, що наш Обухів – край спортивних 
перемог. Це своїми досягненнями, щоден-
ними тренуваннями та наполегливістю по-
стійно доводять юні спортсмени громади. 
Після нагородження розумових олімпійців 
міський голова привітав цьогорічного чем-
піона Київської області з вільної боротьби 
– ним став учень 8-го класу АЛ № 3 Олексій 
Пиртик. 

Щиро вітаємо наших зоряних олімпійців, 
їх батьків і учнів та педагогів із черговими 
перемогами! Наша громада знову переко-
налася, що талановиті зірки Обухівського 
краю з кожним роком сяють все яскравіше. 
Це – майбутня еліта нашої держави та ве-
лика надія на те, що завдяки їм наша країна 
та Обухівська громада будуть процвітати!

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ - У ДІЇ!

ООдним із найкращих варіантів зв’язку дним із найкращих варіантів зв’язку 
між владою та громадою є реаліза-між владою та громадою є реаліза-
ція проекту «Громадський бюджет», ція проекту «Громадський бюджет», 

котрий діє в Обухові з 2016-го року. Приміт-котрий діє в Обухові з 2016-го року. Приміт-
но, що за останні роки дійсно значно зросла но, що за останні роки дійсно значно зросла 

активність жителів нашої громади і все біль-активність жителів нашої громади і все біль-
ше людей не просто висловлює нарікання ше людей не просто висловлює нарікання 
з приводу інфраструктурної, або житлової з приводу інфраструктурної, або житлової 
недосконалості, а й прагне долучатися до недосконалості, а й прагне долучатися до 
вирішення проблемних питань у місті. Ось вирішення проблемних питань у місті. Ось 

тут на поміч приходить чудовий проект тут на поміч приходить чудовий проект 
«Громадський бюджет», котрий надає мож-«Громадський бюджет», котрий надає мож-
ливість кожному небайдужому жителю вті-ливість кожному небайдужому жителю вті-
лити в реальність власну ідею з покращення лити в реальність власну ідею з покращення 
життя у місті та зробити його ще комфортні-життя у місті та зробити його ще комфортні-
шим. Бюджет участі дійсно є дієвим спосо-шим. Бюджет участі дійсно є дієвим спосо-
бом вирішувати локальні проблеми в місті, а бом вирішувати локальні проблеми в місті, а 
за період дії програми вже вдалося реалізу-за період дії програми вже вдалося реалізу-
вати корисні ініціативи, такі як благоустрій вати корисні ініціативи, такі як благоустрій 
територій, встановлення тенісного корту, територій, встановлення тенісного корту, 
ігрового комплексу тощо. Минулого року ігрового комплексу тощо. Минулого року 
вже було реалізовано проект (переможець вже було реалізовано проект (переможець 
2019 року) «Встановлення дитячого ігрово-2019 року) «Встановлення дитячого ігрово-
го комплексу на мікрорайоні Яблуневий». го комплексу на мікрорайоні Яблуневий». 
Автор проекту Семененко Марина Ана-Автор проекту Семененко Марина Ана-
толіївна. Втім, не тільки інфраструктурними толіївна. Втім, не тільки інфраструктурними 
питаннями переймається наша громада, питаннями переймається наша громада, 
а й, що не менш важливо, екологією міста. а й, що не менш важливо, екологією міста. 
Цього року на стадії реалізації знаходить-Цього року на стадії реалізації знаходить-
ся проект-переможець 2020 року «Сортуй ся проект-переможець 2020 року «Сортуй 
відходи: від чистої школи до прекрасної відходи: від чистої школи до прекрасної 
громади та квітучої країни». Автором ідеї є громади та квітучої країни». Автором ідеї є 
Устименко Олександр Вікторович. Завдяки Устименко Олександр Вікторович. Завдяки 
активній співпраці влади та громади, ба-активній співпраці влади та громади, ба-

жанню самих жителів не лише нарікати, а й жанню самих жителів не лише нарікати, а й 
долучатися до створення комфорту в нашо-долучатися до створення комфорту в нашо-
му спільному домі, можливо зробити му спільному домі, можливо зробити місто місто 
таким, про яке ми мріємо!таким, про яке ми мріємо!

В 2020 році реалізовано проект-перемо-В 2020 році реалізовано проект-перемо-
жець 2019 року «Встановлення дитячого жець 2019 року «Встановлення дитячого 
ігрового комплексу на мікрорайоні Яблу-ігрового комплексу на мікрорайоні Яблу-
невий». Автор проекту:  Семененко Марина невий». Автор проекту:  Семененко Марина 
Анатоліївна (великий проект).Анатоліївна (великий проект).

На стадії реалізації знаходиться про-На стадії реалізації знаходиться про-
ект-переможець 2020 року  «Сортуй відхо-ект-переможець 2020 року  «Сортуй відхо-
ди: від чистої школи до прекрасної громади ди: від чистої школи до прекрасної громади 
та квітучої країни». Автор проекту: Устимен-та квітучої країни». Автор проекту: Устимен-
ко Олександр Вікторович (малий проєкт).ко Олександр Вікторович (малий проєкт).
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ПИШАЄМОСЬ ТА СЛАВИМО КОЖЕН КУТОЧОК НАШОЇ ГРОМАДИ! 

У 2021 РОЦІ  НА ТЕРИТОРІЇ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ  ПРОВЕДЕНО КОНКУРС З БЛАГОУСТРОЮ

ВІДКРИТИЙ БЮДЖЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

У номінації «Найкращий упорядко-
ваний квітник, розташований на 
прибудинковій території»:

За створення квітника високохудожнього 
рівня на прибудинковій території житлового 
будинку №162 б по вулиці Київській, у місті 
Обухові

   Перше місце – Чмихал Наталію Михай-
лівну  (грошова премія  - 1700,00 грн).

За створення квітника високохудож-
нього рівня на прибудинковій території жит-
лового будинку № 12 мікрорайону Яблуне-
вий, під’їзд 1, у місті Обухові

Друге місце – Кучму Надію Іванівну (гро-
шова премія  - 1400,00 грн).

У номінації «Найкращий приватний 
будинок»:

За   естетичний вигляд будинку та упо-
рядковану територію з квітниками та деко-
ративними насадженнями, впровадження 
заходів з енергозбереження в приватному 

будинку 548, житловий масив Лукавиця, у 
місті Обухові

Перше місце – Можаренко Наталію 
Юріївну  (грошова премія  - 3000,00 грн).

За   естетичний вигляд будинку та упо-
рядковану територію з квітниками та деко-
ративними насадженнями, впровадження 
заходів з енергозбереження в приватному 
будинку  29, вулиця Вишнева, у селі Таценки

Друге місце – Казаріна Олега Анатолій-
овича (грошова премія  - 2500,00 грн).

Вручити подяку за участь у конкурсі з 
благоустрою території Обухівської міської 
територіальної  громади та  з нагоди свят-
кування Дня  міста – Павліченко Любові Ан-
дріївні (місто Обухів,  Миру, будинок, 9).

Результати конкурсу будуть оголошені  
під час святкування Дня міста.

Переможці в номінаціях нагороджують-
ся почесними дипломами, пам’ятними та-
бличками.

БЮДЖЕТ за 5 роківБЮДЖЕТ за 5 років
2016  2016  – – 259 804 712 грн.259 804 712 грн.
2017 2017 – – 420 473 194 грн.420 473 194 грн.
2018 2018 – – 524 871 051 грн.524 871 051 грн.
2019 2019 – – 514 034 744 грн.514 034 744 грн.
2020 2020 – – 468 290 819 грн.468 290 819 грн.
2021 (1-ше півріччя) 2021 (1-ше півріччя) – – 284 557 394 грн.284 557 394 грн.
I-ше півріччя 2021 рокуI-ше півріччя 2021 року– – 100 %100 %
Державне управління Державне управління – – 10,4 %10,4 %
Освіта Освіта – – 55,4%55,4%

Охорона здоров’я Охорона здоров’я – – 3,9%3,9%
Соціальний захист  таСоціальний захист  та
соціальне забезпечення соціальне забезпечення – – 4,2%4,2%
Культура і мистецтво Культура і мистецтво – – 2,8%2,8%
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт – – 1,7 %                          1,7 %                          
Житлово-комунальне  Житлово-комунальне  

    господарство     господарство – – 4,9%4,9%
Економічна діяльність Економічна діяльність –– 2,8% 2,8%
Інша діяльність Інша діяльність – – 1,4%1,4%
Міжбюджетні трансферти Міжбюджетні трансферти – – 12,5%12,5%

Народилося:       Одружилося: 

      265     пар

140 
хлопчиків 143 

дiвчинки

Германівський старостинський 
округ: с. Германівка. Місце зі сла-
ветною козацькою історією. Най-

визначніші місця с. Германівки – музей 
Козаччини, пам’ятник гетьману І. Виговсь-
кому, Германівська картинна галерея, 
пам’ятник «Колесо часу». 

Деремезнянський старостинський 
округ: с. Деремезна. В деремезнянських 
урочищах знаходиться безліч джерел (кри-
ниць), тому і книжка з історичними нариса-
ми про село зветься «На землі джерелиці», 
та книга про історію назви села «Деремези 
де ремези водилися». Через Деремезну 
пролягає одна з гілок Змієвих валів.

Нещерівський старостинський округ:  
c. Нещерів. У селі знаходиться Спа-
со-Преображенський скит Свято-Трої-
цького Іонинського монастиря. Скит об-
слуговується Свято-Преображенською 
церквою, збудованою у 1794-му році. Уро-
чище Гощів — гідрологічний заказник міс-
цевого значення.

Семенівський старостинський округ:  
с. Семенівка, с. Кулі. Розташований 
обабіч річки Красна. Округ береже пам’ять 
про уродженця села Семенівка Байненко-
ва Бориса Михайловича (1963-2015рр.) 
— капітана ЗСУ, який загинув у боях за До-
нецький аеропорт.

Григорівський старостинський округ:  
с. Григорівка, с. Гусачівка, с. Ма-
тяшівка. Села розташовані в мальовничій 
долині річки Красна. Через с. Григорівку 
пролягає одна з гілок Змієвих валів. 

Долинянський старостинський округ:  
с. Долина. Розташоване на перехре-
сті двох давніх археологічних культур: 
Трипільської (У-ІІІ тис. до нашої ери) та пільської (У-ІІІ тис. до нашої ери) та 
Черняхівської (ІІІ-І тис. до нашої ери), Черняхівської (ІІІ-І тис. до нашої ери), 
відкриття яких зроблено славнозвісним відкриття яких зроблено славнозвісним 
київським археологом В.В. Хвойкою. На київським археологом В.В. Хвойкою. На 
долинянських полях зберігається курган долинянських полях зберігається курган 
скитського часу – Плоска Могила.скитського часу – Плоска Могила.

Краснослобідський старостинський Краснослобідський старостинський 
округ: округ: с. Красна Слобідка.с. Красна Слобідка. У селі 1728  У селі 1728 
року закладена церква в ім’я Покрови року закладена церква в ім’я Покрови 
Пресвятої Богородиці, на місці якої зараз Пресвятої Богородиці, на місці якої зараз 

знаходиться музей. Нині у селі функціо-знаходиться музей. Нині у селі функціо-
нує нова Покровська церква, побудована нує нова Покровська церква, побудована 
в 1991 р.в 1991 р.

Перегонівський старостинський округ: Перегонівський старостинський округ: 
с. Перегонівка.с. Перегонівка. Село має багату історію.  Село має багату історію. 
На сьогодні тут є Українська Православ-На сьогодні тут є Українська Православ-
на церква Різдва Пресвятої Богородиці та на церква Різдва Пресвятої Богородиці та 
Православна церква України Різдва Пре-Православна церква України Різдва Пре-
святої Богородиці, братська могила за-святої Богородиці, братська могила за-
гиблим воїнам в роки війни та пам’ятний гиблим воїнам в роки війни та пам’ятний 
знак на честь заснування села. У 2010 році знак на честь заснування села. У 2010 році 
відкрито Перегонівський краєзнавчий му-відкрито Перегонівський краєзнавчий му-
зей.зей.

Дерев’янський старостинський округ. Дерев’янський старостинський округ. 
Унікальною пам’яткою давньої історії  Унікальною пам’яткою давньої історії  
с. Дерев’яна с. Дерев’яна є знайдений поблизу села є знайдений поблизу села 
межовий камінь із зображенням тризуба, межовий камінь із зображенням тризуба, 
який археологи датують 5 ст. н. е. Це най-який археологи датують 5 ст. н. е. Це най-
давніший знак тризуба на східнослов’янсь-давніший знак тризуба на східнослов’янсь-
ких теренах.ких теренах.

Село Копачів.Село Копачів. Місцевість багата на  Місцевість багата на 
історичні місця, серед яких “Камяний історичні місця, серед яких “Камяний 
хрест”, бургомістра Іваниці, рукотвор-хрест”, бургомістра Іваниці, рукотвор-
на гора “Остриця” з встановленим на ній на гора “Остриця” з встановленим на ній 
пам’ятним знаком – 12-метровим хре-пам’ятним знаком – 12-метровим хре-
стом, криниці “Рублена” та “Безодня”. стом, криниці “Рублена” та “Безодня”. 

Маловільшанський старостинський Маловільшанський старостинський 
округ: округ: с. Мала Вільшанка, с. Степок.с. Мала Вільшанка, с. Степок.  
У селі Мала Вільшанка знаходиться Храм У селі Мала Вільшанка знаходиться Храм 
Успіння Божої Матері, Будинок культури, Успіння Божої Матері, Будинок культури, 
бібліотека. Село Степок теж має цікаві міс-бібліотека. Село Степок теж має цікаві міс-
ця – тут функціонує храм Святої Іулінарії ця – тут функціонує храм Святої Іулінарії 
Ольшанської. Ольшанської. 

Першотравенський старостинський Першотравенський старостинський 
округ. округ. Село Перше ТравняСело Перше Травня багате на  багате на 
красиві пейзажі, а місцевість має давню красиві пейзажі, а місцевість має давню 
історію. Великим успіхом  користується історію. Великим успіхом  користується 
самодіяльно-фольклорний ансамбль «Жу-самодіяльно-фольклорний ансамбль «Жу-
равка», який  ось уже 35 років радує не равка», який  ось уже 35 років радує не 
тільки односельців, а й жителів навколиш-тільки односельців, а й жителів навколиш-
ніх сіл громади своїми піснями.ніх сіл громади своїми піснями.

Красненський Перший старостинський Красненський Перший старостинський 
округ. округ. Село Красне ПершеСело Красне Перше розташоване  розташоване 
в долині річки Красна і багате на мальов-в долині річки Красна і багате на мальов-
ничі пейзажі. Окраса села – Церква свято-ничі пейзажі. Окраса села – Церква свято-
го Архистратига Божого Михаїла. го Архистратига Божого Михаїла. 
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ВІД ІСТОРІЇ ДО СЬОГОДЕННЯ     ОБУХІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ 

Бардіївка, Драна Гора, Хуторі, Гай-
даївка і ще багато інших топонічних 
назв має наше славне місто Обухів. 

Як, власне і скрізь, з давніх часів і назва 
міста, і те, чия нога ступала цими землями 
обросли легендами, історичними пере-
казами та розповідями. Наше місто тісно 
пов’язане зі славетними іменами філосо-
фа Миколи Бердяєва, повстанця отама-
на Зеленого, новеліста Григорія Косинки, 
славнозвісного поета Андрія Малишка, 
художника Георгія Киянченка, історика 
Олега Крижанівського тощо. То ж сумнівів 
у тому, що місто Обухів – земля таланови-
тих людей не виникає. «Без історії немає 
майбутнього» - кажуть у народі, ото ж, сьо-
годні у святковому випуску ми зазирнемо 
в історію Обухова крізь призму часу – від 
районного центру Київської губернії – до 
центру міської об’єднаної територіальної 
громади. 

Перша згадка про місто Обухів
Історія Обухівського краю сягає сивої 

давнини. Наша земля багата на архео-
логічні знахідки, з яких найунікальніша – 
трипільська археологічна культура. До пер-
шої половини 21 століття нової ери кордон 
Древньоруської держави проходив по річці 
Стугна. До остаточної руїни Київську зем-
лю довела кочова Азія. У серпні 1240 року 
хан Батий, зібравши півмільйонну орду, ру-
шив на Давньоруську державу. Протоптала 
татарва  в Україну багато шяхів, а з них най-
значніший той, що пролягав нашим краєм, 
звався «Чорним шляхом». В історичних 
джерелах наше поселення під назвою Лу-
кавиця згадується як таке, що потрапило 
під татарське винищення. Лукавиця була 
настільки спустошеною, що втратила на-
віть свою назву. 

Через століття монгольської навали 
на початку 16-го століття Київська земля 
поступово почала залежати від Литви. У 
1360-х роках великий князь Литовський 
Ольгерд Гедимінович зайняв Київ і поса-
див у ньому на князя сина Володимира. 
В історичних джерелах знаходимо наше 
поселення під такими назвами: Лукавиця, 
Юршин, Кухмістрівщина. У 1580-х роках 
поселення займає назву Обухів і більше 
її не змінює. Перша згадка про Лукавицю 
(нині Обухів) датована 1362-м роком. Ото 
ж, саме з часу вступу на княжий престол 
першого київського князя з династії Ге-
диміновичів (1362 – 1395 роки) і ведеться 
літочислення Обухова. 

Чи існував насправді козак Обух?
Головна дійова особа на святкуванні Дня 

міста уже багато років поспіль – добродій 
козак Обух.  Ми звикли бачити його на 
святах у козацькому вбранні, з довгими 
вусами, палицею і незмінною при ньому 
кумою Лукавицею. Втім, як свідчать дже-
рела, Обух насправді не був козаком, а 
звичайним селянином, хліборобом. Як 
вже зазначено вище, наше місто спочатку 
називалося Лукавицею, бо лежало на бе-
регах однойменної річки, яку приблизно у 
18 столітті почали називати «Кобриною». 
З кінця 15 століття посилились нищівні 
напади татар на Україну. Населення, ря-
туючись від небезпеки, переселялось на 
північ, ближче до Чорнобильських лісів, де 
можна було сховатися. Були періоди, коли 
поселення в нашім краї зовсім спустіли. У 
фрагментах «Книги київського підкомор-
ського суду» про козака Обуха згадується: 
«За життя… пана Яна Дорогостайського ті 
добра (йдеться про лукавицьку маєтність) 
були пусті, тільки тут один мужик мешкав 
Обух., не мешкав тут ніхто, тільки один 

мужик Обух, від якого з часом названо ту 
маєтність над Лукавицею Обухів і Обухів-
щизна…». 

Обухів – козацький 
Столітня війна українського козацтва 

і селян проти Польщі розпочата саме на 
території нашого краю, і тут вона набрала 
найбільшої могутності. 1596 року корон-
ний гетьман Жолковський наказав спалити 
Обухів як Наливайківський осередок. Лихі 
то були часи. Саме тоді воздвигся Богдан 
Хмельницький – у складний момент поль-
ського і українського життя. Після пере-
моги над шляхтою під Корсунем 16 травня 
1648 року, поспільство масово взялося 
за зброю: населення нашого краю «око-
зачилося». Обухів став сотенним містеч-
ком. 1656 року Б.Хмельницький зробив 
Обухівський ключ «ранговим» маєтком, до 
якого увійшли: Обухів, Нещерів, Копачів, 
Германівка. Після вигнання шляхти влада 
– військова і цивільна – перейшла до стар-
шини. Гетьмани і старшини брали платню 
натурою, на що були відписані маєтки «на 
булаву»: на Правобережжі ними стали Чи-
гиринське староство і містечко Обухів зі 
своєю округою, на Лівобережжі – Батурин: 
доходи з них і створили утримання гетьма-
нам і старшинам. Того ж, 1656, року, «жа-
лувальною» грамотою царя Олексія Ми-
хайловича київському полковникові Антону 
Ждановичу «на ранг» надалися «пустые 
местечка Обуховка и Гирмановка». 

До 1662 року до Обухівського ключа 
(староства) належали: Нещерів, Копачів, 

Гусачівка, Григорівка, Матяшівка, Гер-
манівська Слобідка і містечко Германівка.

Обухів за польською короною 
За договором 1686 р. між Польщею і Мо-

сковщиною Обухів залишився за короною: 
містечко з довкіллям вважалося належним 
Польщі, але обухівці не допускали на свої 
землі польських дідичів, за що шляхта на-
зивала їх «збуйцями» (розбійниками). Така 
«безхозність» тривала недовго: 1700 року 
створилося Київське губернаторство, і не-
забаром Обухів із довкіллям стали брати 
«на ранг» київські генерал-губернатори і 
обер-коменданти. 1704 року, за гетьмана 
Мазепи, обухівське помістя із селами Не-
щеровом і Копачевом одержав «на ранг» 
київський полковник, племінник Мазепи, 
по материній лінії Константій Мокієвський. 
Після Полтавської катастрофи «изменники 
мазепинцы» ліквідовувалися Петром І, а 
«изменничьи маетности» віддавалися ін-
шим володільцям. 1708 року «изменничье» 
село Обухів «отписано в числе протчих ма-

етностей, принадлежащих мазепинцам, 
в казну, и представлено указом в пользо-
вание киевскому коменданту Герсичу». У 
1711 році частина «мазепеных пожитни-
ков» в Обухові, Нещерові, Копачеві вже 
без «указу» дісталася першому Київському 
губернаторові, племіннику Петра І Дми-
тру Голіцину. Того ж року Петро І на річці 
Прут потерпів поразку від турків і змуше-
ний був відмовитися від правобережної 
(Наддніпрянської) України, яку знову при-
брала до рук Польща. На польсько-росій-
ському кордоні, що пролягав територією 
Київського полку, указом Петра І було 
«велено расставить форпосты»: З’явили-
ся верстові гербовані стовпи, редути, ка-
раули, рови, вали. Створилися форпостні 
застави (Трипілля, Копачів, Безрадичі) і 
форпостні дистанції (Черняхів, Долина, 
Обухів, Вільшанка). Після смерті Голіцина 

комендант Парасунов у 1722 році «исход-
ствовал» дозволу в Сенату володіти Обу-
ховом «до указу». В 1727 році «последовал 
Высочайший указ», яким велено Київсь-
кому віце-губернатору Штоку «Обуховкою 
владеть с Киевским комендантом пополам 
для их пропитания, пока они в Киеве у гу-
бернских дел будут». На такій же підставі 
володів Обуховом оберкомендант Нейбуш 
з 1732 року навпіл з губернатором Шере-
метьєвим.

Територія Київської сотні (а це в основ-
ному територія нинішнього Обухівсько-
го району) тоді являла собою володіння 
чотирьох київських монастирів. Не було 
вже козаків, що колись, за Хмельниччини, 
траплялися тут у великій кількості, надто 

ж у сотенних містечках Обухові, Трипіллі, 
Германівці. Не було вже й старшинського 
рангового володіння, хіба що тільки в Не-
щерові й Обухові. Державці цих володінь 
– генерал-губернатори, обер-комендан-
ти і київські сотники безцеремонно захо-
плювали польські землі по річках Стугні та 
Красній.

Бардіївський Обухів
Після другого поділу Польщі в 1796-му 

році указом імператора Павла І половина 
Обухова з землями та кріпаками відійшла 
київському губернатору Миколі Бардєєву 
(на честь нього один із куточків Обухова 
називається Бардеєвщиною). Територія 
ця пролягала від старого центра Обухова 
до Таценок. У 1816-му році князь Микола 
Бардєєв звів у центрі Обухова білокам’я-
ну Свято-Воскресенську церкву, біля якої 
після смерті і був похований. Також князь 
спорудив кількаповерховий замок в баро-
ковому стилі (нині територія молокозаво-
ду), у внутрішньому дворі якого знаходи-
лась домова церква в ім’я Пресвятої Трійці. 
А у гирлі річки Кобрин Бердяєв будує це-
гельний завод. У 1886 році Обухів стає во-
лосним центром. Бердєви продали маєток 
канцлерові Російської імперії, намісникові 
Польщі, князю Олександру Горчакову. 

Початок ХХ століття 
Початок XX століття характеризувався 

поглибленням диференціації населення 
Обухова. Кожного року в містечку прохо-
дило 6 губернських ярмарків і відбували-
ся щочетвергові базари. Ярмаркова Ста-
рокиївська дорога, що пролягала через 
Обухів, не відпочивала: валки базаруваль-
ників рухалися нею і вдень, і вночі — пішки, 
на кінній і воловій тязі.

Ярмарково-базарна стихія породила 
суто обухівський прошарок людей: про-
мисловиків-баришників і торговців свинь-
ми — кабанників. Виробами із свинини 
переповнювалися обухівські ярмарки і ба-
зари, основним ринком її збуту був Київ. 
Багато й іншої обухівської продукції спожи-

вав Київ. Недаремно ж з’явилося народне 
прислів’я «Обухів торби набухав, а Київ – 
виїв».

Обухів, ярмаркове містечко, густо засе-
ляли ремісники: жили вони на Драній горі 
(в Зеленому Гаю), в урочищі Погана То-
варина, більшість же – навколо найвищої 
гори Педини.

Біля підніжжя Педини «гніздилися» 
стельмахи, бондарі, столяри, ковалі, чин-
барі (кожум’яки), шевці, кравці, «богома-
зи» – місцеві художники (іконописці), най-
більше ж — гончарі. 

Гончарна столиця Київського повіту 
Саме так називали Обухів на початку ХХ 

століття. Тоді гончарним промислом за-
ймалося 15 відсотків населення. Цьому 
сприяли великі природні поклади гончар-
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ної (рудої) глини і прадревні традиції. За 
гончарний круг сідали діти з 12 років, а в 
1912 році навіть було створене єдине в 
повіті кредитне товариство, що надавало 
гончарам кредити до 300 крб. Продукція 
з глини: горшки, макітри, глечики, миски, 
покришки збувалася на ярмарках Обухова, 
Трипілля, Германівки, Черняхова, Миронів-
ки та ін.. 

Обухівський шитий рушник 
Наше величне місто славиться завзя-

тими, талановитими майстрами народ-
ної творчості. Обухівський шитий рушник 
– окремий вид традиційного народного 
рушника, який шився лише в Обухові. По-
няття ввів до наукового обігу вперше відо-
мий етнограф Іван Макарович Гончар, який 
зібрав у своїй колекції 17 його видів. Осо-
бливість Обухівського рушника – виразна 
рельєфна гладь по нанесеному контуру. В 
основі композиції – велике Дерево Життя, 
Дерево Роду, часто з птахами. Самобут-
ність Обухівського рушника полягає у його 
двобічні вишивці – у нього немає лиця і 
звороту. 

«Старий» та «Новий» Обухів 
У книзі «Обухів», автора і упорядника Ю. 

Домотенка говориться, що назви «Старий» 
і «Новий» Обухів раніше вживали до інших 
територій, аніж зараз. Старим Обуховом 
раніше називали теперішній мікрорайон 
«Піщана» та «Школа» (в документах ска-
зано, що старий Обухів лежить ближче до 
впадіння річки Лукавиці-Кобрини у Стугну). 
Новий же Обухів, який нині вважається ста-
рою частиною міста, виник у час володіння 
обухівською маєтністю Князя Костянти-
на Острозького у 1580 – 1598 роках. Тоді 
Новий Обухів внаслідок інтенсивного за-
селення перевищив своїми розмірами та 
значенням Старий Обухів. 

Бурхлива розбудова міста 
У 1978-му році Обухів було селищем 

міського типу. Сам населений пункт скла-

дався з невеликих приватних будинків. 
На нинішньому районі «Школа» стояла 
дерев’яна одноповерхова школа, а на-
впроти спортивного комплексу були дво-
поверхові радгоспні будинки. Зі спогадів 
Петра Покришня, тодішнього міського го-
лови, надрукованих у газеті, підйом міста 
розпочався після масштабного будівни-
цтва Трипільського промислового вузла. 
Стрімкі перетворення у місті спричинили 
різкий ріст населення, що призвело до 
потреби будівництва шкіл, садочків, жит-
лових будинків. У цей період і з’явились 
нові житлові райони, зокрема – «Школа» 
та «Піщана». Фінансування будівництва  
житла здійснювались, в основному, за ра-
хунок підприємств. Згодом почали здава-
тися великі площі житла, садочки, школи. 
У 1979 році Обухів отримав статус міста, 
а в  2000 році міська рада прийняла сим-
воліку міста: герб, гімн і прапор. 10 липня 
2010 року Верховна Рада України віднесла 
Обухів до категорії міст обласного значен-
ня. У 2010 році був побудований новий мі-
крорайон — Сосновий, розташований по 
вул. Каштановій. 

Обухів береже свою історію
Нині сучасне місто багате на архітектурні 

пам’ятки та місця, які трепетно зберігають 
пам’ять про історичні постаті та події, що 
відбувалися на теренах цього краю. Істори-
ко-культурне значення в місті мають спо-
руда колишньої двокласної церковно-при-
ходської школи, садиба-музей Андрія 
Малишка. У місті споруджено пам’ятники 
трагічним подіям в історії всього наро-
ду – меморіал пам’яті жертв голодомору, 
пам’яті воїнів ВВВ, меморіальна дошка 
жертвам фашистського терору, пам’ятник 
героям Чорнобиля, воїнам-афганцям, Ме-
моріал Слави та ін. Сьогодні, як і колись у 
давнину, обухівські воїни знову боронять 
свою землю і, на жаль, новітня історія міста 
поповнилась новими «вічними» Героями. 

На честь загиблих під час подій Революції 
Гідності створено Алею Героїв Небесної 
Сотні, а також відкрито пам’ятник загиб-
лому Герою Небесної Сотні Володимиру 
Чаплінському.  

Місто сучасного простору  
Із початку 2021 року, слідуючи рефор-

мі децентралізації, Обухів став центром 
об’єднаної територіальної громади. Місто 
крокує у ногу з сучасністю – будуються 
нові сквери та паркові зони, активно від-

бувається озеленення міста, розвинена 
інфраструктура, соціально-культурна сфе-
ра, транспортна система – усе працює 
злагоджено та безперебійно. Для тих, хто 
обирає здоровий спосіб життя функціо-
нують гуртки та спортивні секції з різних 
видів спорту, активно провадять свою 
діяльність культурні осередки – міський 
Будинок культури, міський Центр культу-
ри та дозвілля, краєзнавчий музей, дитяча 
школа мистецтв, Центр творчості дітей, 
юнацтва та молоді «Романтик» та ін. На су-

часному рівні працюють школи та садочки, 
оснащені новітнім обладнанням. Сьогодні 
Обухів – без перебільшення, сучасне, єв-
ропейське, комфортне місто для прожи-
вання усіх верств населення, і, у багатьох 
сферах є реальним лідером серед інших 
міст України. Обухів переймає досвід в єв-
ропейських містах світу та ділиться з ними 
власними надбаннями. Нині головний на-
прямок обухівської влади – зробити села 
міської територіальної громади такими ж 

комфортними та сучасними, як і сам Обухів 
– місто сучасного простору та комфорту! 

Використано матеріали архів-
ного відділу виконавчого коміте-

ту Обухівської міської ради: фонд 
№ 86 Комунальне підприємство 

Обухівської міської ради «Редакція 
газети «Обухівські вісті»»; фонд P-1 
Обухівської міської ради; офіційний 

сайт Обухівської міської ради.
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ЗНАК НАРОДНОЇ ПОШАНИ 30 РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Алєксєєнко Віталій Васильович  
комплектувальник складу готової продукції 
товариства з обмеженою відповідальністю 
«Алеана»

Артюхова Валентина Валентинівна 
методист Обухівського центру творчості ді-
тей, юнацтва та молоді «Романтик»

Бершадська Наталія Михайлівна 
старший менеджер зі збуту приватного ак-
ціонерного товариства «Обухівський мо-
лочний завод»

Бойко Віталій Вікторович  
контролер Комунального підприємства 
Обухівської міської ради «Обухівський ри-
нок»

Бублик Лідія Петрівна  
завідувач сектору обробки документів 
управління соціального захисту населення 
Виконавчого комітету Обухівської міської 
ради Київської області

Веремієнко Віктор Михайлович  
житель села Семенівка

Верещак Юрій Миколайович  
член Обухівської міськрайонної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану

Вовк Сергій Вікторович  
менеджер з логістики товариства з обме-
женою відповідальністю «Омела»

Гаєвський Володимир Григорович 
заступник директора з навчально-виховної 

роботи Маловільшанської гімназії Обухівсь-
кої міської ради Київської області

Гамоля Микола Вікторович  
начальник зміни департаменту-складу то-
вариства з обмеженою відповідальністю 
«РЕМ ТРАНС»

Гемба Олексій Ігорович  
житель села Таценки

Гержан Василь Іванович  
житель села Перегонівка

Голіченко Вероніка Василівна  
вчитель хімії Германівської гімназії  
Обухівської міської ради Київської області

Горбачевська Олена Іванівна  
кухар Дерев’янського закладу дошкільної 
освіти  (ясла-садочок) «Промінчик»

Глузд Ольга Борисівна  
вчитель англійської мови Академічного лі-
цею №5 Обухівської міської ради Київської 
області

Давидова Світлана Вячеславівна  
головний спеціаліст відділення військово-
го обліку та бронювання сержантів і сол-
датів запасу Обухівського районного те-
риторіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Київської області

Денисенко Віктор Миколайович 
старший майстер ремонтно-механічного 
цеху приватного акціонерного товариства 
«Київський картонно-паперовий комбінат»

Дробот Ніна Павлівна 
директор Семенівської загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ ступенів

Дудка Леся Василівна    
менеджер з постачання приватного під-
приємства «Обухівміськвторресурси»

Дудко Василь Іванович
електромонтер з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування приватного ак-
ціонерного товариства «Київський картон-
но-паперовий комбінат»

Дуплик Олександр Степанович
налагоджувальник машин і автоматичних 
ліній для виробництва виробів із пластмас 
товариства з обмеженою відповідальністю 
«Алеана»

Дяченко Володимир Михайлович 
член громадського об’єднання  «Спілка ін-
валідів Чорнобиля»

Жмурко Тетяна Василівна
укладальник-пакувальник товариства з об-
меженою відповідальністю «Алеана»

Забарний Віталій Сергійович
старший прапорщик служби цивільного 
захисту, командир відділення 16-ДПРЧ м. 
Обухів Головного управління Державної 
Служби України  з надзвичайних ситуацій у 
Київській області

Зайчук Олександр Миколайович 
вчитель історії Краснослобідського на-

вчально-виховного комплексу «Загальноо-
світня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 
Обухівської міської ради Київської області

Захарченко Павло Федорович 
художній керівник фольклорного ансамблю 
«Барвінок»

Заяц Софія Іванівна 
член Обухівської міської спілки ветеранів 
України

Здоренко Євгенія Миколаївна 
вчитель географії Дерев’янської гімназії 
Обухівської міської ради Київської області

Зелінський Іван Іванович  
оператор пульта керування товариства з 
обмеженою відповідальністю «Аерок»

Йосипенко Валентина Андріївна 
заступник директора з навчально-вихов-
ної роботи Семенівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради 
Київської області

Йосипова Лариса Петрівна  
вчитель початкових класів Академічного лі-
цею №3 Обухівської міської ради Київської 
області

Іванова Елла Василівна  
тренер дитячо-юнацької спортивної школи 
міста Обухова

Івашко Людмила Василівна в и х о в а -
тель Першотравенського закладу дошкіль-
ної освіти «Золотий ключик» Обухівської 

Балдич Ольга Миколаївна  
завідувачка дошкільного навчального за-
кладу (ясла-садочок) комбінованого типу 
«Зірочка»

Балукова Лідія Володимирівна
вихователь Дерев’янського закладу до-
шкільної освіти ясла-садочок «Промінчик» 
Обухівської міської ради

Буджак Ганна Іванівна
начальник дільниці сортування та пре-
сування вторсировини приватного під-
приємства «Обухівміськвторресурси»

Возний Володимир Федорович
підсобний робітник товариства з обме-
женою відповідальністю «Теплоенергопо-
стач»

Гордієнко Микола Іванович
слюсар АВР 6 розряду Комунального 
підприємства Обухівської міської ради 
«Обухівтеплотрансбуд»

Грабовий Олег Олександрович 
інженер-електрик приватного підприєм-
ства «Обухівміськвторресурси»

Грищенко Віталій Юрійович 
оператор пульта керування товариства з 
обмеженою відповідальністю «АЕРОК»

Дірконос Лідія Михайлівна
сестра медична операційна операційного 
блоку №1 Комунального некомерційно-
го підприємства Обухівської міської ради 
«Обухівська багатопрофільна лікарня ін-
тенсивного лікування»

Желага Ніна Федорівна 
агент по роботі з населенням товариства 
з обмеженою відповідальністю «Міський 
житловий центр»

Карпенко Олександр Петрович 
агент з митного оформлення митно-бро-
керського департаменту товариства з об-
меженою відповідальністю

 «РЕМ ТРАНС»
Кисельов Юрій Миколайович 

начальник дільниці КВПіА приватного ак-
ціонерного товариства «Енергія»

Кісільов Сергій Сергійович
член Обухівської міськрайонної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану

Колісник Галина Андріївна
головний бухгалтер товариства з обмеже-
ною відповідальністю «РЕМ ТРАНС»

Комаров Василь Дмитрович 
інженер-електронік відділу електроніки то-
вариства з обмеженою відповідальністю 
«Інтерфом»

Лазоренко Микола Вікторович 
начальник відділу матеріально-технічного 
забезпечення товариства з обмеженою 
відповідальністю «Алеана»

Лашкарьов Володимир Гаврилович 
інженер відділу капітального будівництва 
приватного акціонерного товариства « 
Київський картонно-паперовий комбінат»

Литвин Сергій Дмитрович
начальник ДАГЗ за сумісництвом, товари-
ства з обмеженою відповідальністю «РЕМ 
ТРАНС» 

Любименко Сергій Валерійович
водій товариства з обмеженою від-
повідальністю «Омела»

Малаєва Антоніна Василівна 
завідувач амбулаторією Першотравенсь-

кої амбулаторії загальної практики –сімей-
ної медицини

Наухацька Таміла Анатоліївна 
інженер-проектувальник товариства з об-
меженою відповідальністю «МОНКОР»

Неручок Віктор Анатолійович 
начальник дільниці виробництва блоків 
ППУ товариства з обмеженою відповідаль-
ністю  «Інтерфом»

Орлов Олександр Петрович 
інспектор Комунального підприємства 
Обухівської міської ради «Обухівська місь-
ка варта»

Осоченко Лариса Анатоліївна 
фізична особа -підприємець

Пліска Анатолій Миколайович 
інженер з ремонту холодильно-компре-
сорногообладнання товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Алеана»

Сидоренко Олександр Іванович 
начальник служби обслуговування устат-
кування товариства з обмеженою від-
повідальністю  «М-КВАДРО»

Слюсар Надія Вікторівна 
старша сестра медична стаціонару ане-
стезіологічного відділення Комунального 
некомерційного підприємства Обухівської 
міської ради «Обухівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування» 

Степаненко Федір Васильович 
начальник дільниці виробництва гофрота-
ри приватного акціонерного товариства 
«Київський картонно-паперовий комбінат»

Стрілець Лариса Іванівна
заступник директора з навчально-виховної 

роботи Академічного ліцею № 5 Обухівсь-
кої міської ради Київської області

Суддя Анатолій Миколайович 
слюсар-налагоджувальник Обухівсько-
го учбово-виробничного підприємства 
Українського товариства сліпих

Трофименко Діна Миколаївна 
директорка Германівської гімназії 
Обухівської міської ради Київської області

Хила Олена Володимирівна 
бухгалтер товариства з обмеженою від-
повідальністю “ОМЕЛА”

Циганков Рустам Володимирович 
майстер зміни товариства з обмеженою 
відповідальністю «АЕРОК»

Чередніченко Сергій Петрович 
начальник зміни станції приватного акціо-
нерного товариства «Енергія»

Школьна Катерина Василівна 
юрисконсульт приватного акціонерного 
товариства «Обухівське»

Щербина Ольга Петрівна
ливарниця виробів з пластмаси Обухівсь-
кого учбово-виробничого підприємства 
Українського товариства сліпих

Якименко Тетяна Станіславівна 
діловод села Дерев’яна Виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради Київської об-
ласті 

Якупова Ірина Володимирівна  
сестра медична зі стоматології Кому-
нального некомерційного підприємства 
Обухівської міської ради «Обухівська сто-
матологічна поліклініка»

Обухівською міською радою з нагоди святкування 659-ої річниці заснування міста Обухів

ЗОЛОТІ ЮВІЛЯРИ НА 18.09.2021
Гетьман Петро Сергійович
Романенко Ольга Григорівна
спільне прізвище Гетьман
Демченко Микола Васильович
Коркішко Марія Олександрівна
спільне прізвище Демченко
Зануда Василь Микитович
Качай Варвара Прокопівна
спільне прізвище Зануда
Лагодний Федор Федорович

Маєвська Валентина Іванівна
спільне прізвище Лагодні
Лозицький Володимир Васильович
Кравчук Людмила Василівна
спільне прізвище Лозицькі
Петрищенко Юрій Костянтинович
Стеблова Любов Миколаївна
спільне прізвище Петрищенко
Піхало Микола Андрійович
Біліченко Валентина Іванівна

спільне прізвище Біліченко
Савченко Віктор Іванович 
Тимченко Любов Іванівна
спільне прізвище Савченко
Синявський Анатолій Іванович 
Горбунова Галина Михайлівна
спільне прізвище  Синявські
Недерський Віктор Павлович
Петруха Лідія Сергіївна 
спільне прізвище  Недерські 

Кабанець Анатолій Григорович
Данько Катерина Андріївна 
спільне прізвище Кабанець
Назаренко Олександр Григорович
Колбасова Ганна Петрівна
спільне прізвище Назаренко
Рожко Володимир Іванович
Кінаш Дарія Григорівна
спільне прізвище Рожко

Золотарьов Сергій Володимирович
головний інженер товариства з обмеже-

ною відповідальністю «Міський житловий 
центр»

Мостипанюк Валентина Дмитрівна
вчитель української мови та літератури 

Академічного ліцею імені Володимира 
Мельника Обухівської міської ради Київсь-
кої області

Мироненко Микола Григорович 
Почесний громадянин Обухова

Журавель Людмила Миколаївна, 
Почесний громадянин Обухова

Зануда Олексій Петрович
директор директор ЗАТ «Обухівський мо-
лочний завод»

Карасьов Михайло Володимирович
вчитель історії Дерев’янської гімназії 
Обухівської міської ради

Костюченко Сергій Петрович
заступник директора Академічного ліцею 
№1 ім. А. Малишка

Єременко Раїса Іванівна
директорка  ДНЗ ясла-садка комбіновано-
го типу «Світлячок»

Жевага Валентина Миколаївна
заступник директора Академічного ліцею 
№5

Гайдаєнко Сергій Миколайович 
вчитель трудового навчання Академічного 
ліцею №5

Карпенко Галина Федорівна, дирек-
торка Обухівського міськрайонного відділу 
ДРАЦС

Андрєєва Лідія Михайлівна
волонтер

Потебенько Віталій Мусійович     
голова Київської обласної федерації кік-

боксингу ІСКА .
Рискаль Ігор Олегович

голова обухівської федерації  Шахів
Скалецький Олексій Васильович       

тренер з вільної боротьби СК «ККПК»
Гуральский Анатолій  Анатолійови  

тренер з вільної боротьби
Пісков Юрій Борисович    

директор Обухівського міськрайонного 
Центру «Інваспорт»

Яценко Юрій Іванович  
заслужений діяч фізичної культури та 
спорту.



міської ради Київської області
Ігнатуша Віталій Анатолійович 

виготовлювач пресувальних матеріалів 
дільниці виробництва блоків ППУ  товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Інтер-
фом»

Кабанець Володимир Петрович 
член Обухівської міськрайонної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану

Калита Ольга Петрівна   
медична сестра дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) комбінованого типу 
«Зірочка»

Капітоненко Ольга Степанівна 
директорка КУ «Центр професійного ро-
звитку педагогічних працівників» Обухівсь-
кої міської ради Київської області

Карась Олександр Олександрович 
старший лейтенант служби цивільного за-
хисту, начальник караулу 16-ДПРЧ м. Обухів 
Головного управління Державної Служби 
України  з надзвичайних ситуацій у Київсь-
кій області 

Кисіль Світлана Миколаївна 
вчитель історії та правознавства Гри-
горівської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Обухівської міської ради Київської об-
ласті

Кияниця Ліана Миколаївна  
вчителя математики філії Григорівсь-
кої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Обухівської міської ради Київської області 
«Красненська гімназія»

Кіянченко Любов Іванівна  
кухар дошкільного навчального закладу 
(ясел-садка) комбінованого типу «Зірочка»

Клименко Володимир Юрійович 
член Обухівської міськрайонної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану

Коваль Олена Степанівна  
вихователь-методист дошкільного навчаль-
ного закладу (ясел-садка) комбінованого 
типу «Пролісок»

Ковальов Петро Антонович
електромонтер з ремонту та обслуговуван-
ня електроустаткування Комунального під-
приємства «Обухівводоканал»

Козаченко Юрій Павлович  
член громадського об’єднання  «Спілка ін-
валідів Чорнобиля»

Колінченко Олександр Петрович 
член Обухівської міськрайонної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану

Кондратюк Віталій Володимирович 
слюсар-ремонтник ковальсько-пресового 
цеху товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Олбрізсервіс»

Костенко Данило Ігорович 
житель села Таценки

Кур’ян Руслана Петрівна 
житель села Таценки

Куцак Інна Іванівна  
сестра медична загальної практики-сімей-
ної медицини Обухівської амбулаторії 
загальної практики-сімейної медицини № 5 
Комунального закладу Обухівської міської 
ради «Обухівський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги»

Ленда Оксана Вікторівна  
вчитель початкових класів Академічного 
ліцею №1 імені А.С. Малишка Обухівської 
міської ради Київської області

Ленда Станіслав Іванович  
член Обухівської міськрайонної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану

Литвин Анастасія Шайхуллова 
вихователь дошкільного навчального за-
кладу (ясел-садка) комбінованого типу «Ве-
селка»

Литвин Тетяна Володимирівна 
вчитель української мови та літератури 
Долинянського навчально-виховного ком-
плексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
– дитячий садок» Обухівської міської ради 
Київської області

Литвин Юлія Вікторівна  
помічник керівника товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Інтерфом»

Литовченко Надія Іванівна  
вчитель фізичної культури Академічного лі-
цею №5 Обухівської міської ради Київської 
області

Лісний Віктор Васильович  
старший машиніст крейдувальної машини 
картонного виробництва приватного ак-
ціонерного товариства «Київський картон-
но-паперовий комбінат»

Лісовол Ганна Володимирівна 
прибиральник службових приміщень Кому-
нального закладу Обухівської міської ради 
«Обухівський міський інклюзивно-ресурний 
центр»

Макарова Марія Василівна  
педагог-організатор Копачівського на-

вчально-виховного комплексу «Загальноо-
світня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» 
Обухівської міської ради Київської області

Малоока Галина Володимирівна 
головний спеціаліст відділу бухгалтерсько-
го обліку та господарського забезпечення 
управління соціального захисту населення 
Виконавчого комітету Обухівської міської 
ради Київської області

Мандзюк Тетяна Валеріївна в ч и т е л ь 
початкових класів Дерев’янської гімназії 
Обухівської міської ради Київської області

Михайлова Світлана Володимирівна 
бухгалтер Комунального підприємства 
«Обухівводоканал»

Михайлюченко Юлія Павлівна 
головний спеціаліст командування 
Обухівського районного територіального 
центру комплектування та соціальної під-
тримки Київської області 

Мітіна Галина Хрисанфовна
сестра медична поліклініки перев’язу-
вальної Комунального некомерційного 
підприємства Обухівської міської ради 
«Обухівська багатопрофільна лікарня інтен-
сивного лікування»

Мовчан Павло Миколайович 
виконавчий директор «Асоціації футболу 
Обухівщини»

Мороз Дана Олексіївна
штемпелювальник етикеток товариства з 
обмеженою відповідальністю «Алеана»

Нагорна Людмила Вікторівна 
старша медична сестра дошкільного на-
вчального закладу (ясел-садка) комбінова-
ного типу «Світлячок»

Науменко Людмила Олексіївна 
завідувачка Красненського Першого закла-
ду дошкільної освіти «Капітошка» Обухівсь-
кої міської ради Київської області

Нога Наталія Володимирівна 
жителька села Семенівка

Нурмухаммєтова Олександра 
Сергіївна 

вчитель англійської мови Академічного лі-
цею №5 Обухівської міської ради Київської 
області

Огризько Петро Петрович 
машиніст автокрана Комунального під-
приємства Обухівської міської ради 
«Обухівтеплотрансбуд»

Олешко Валентина Павлівна 
соціальний робітник відділення соціаль-
ної допомоги вдома Територіального цен-
тру надання соціальних послуг Обухівської 
міської ради Київської області  

Павельченко Людмила Василівна 
інспектор Комунального підприємства 
Обухівської міської ради «Обухівська міська 
варта»

Павленко Людмила Петрівна 
вихователь дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) комбінованого типу 
«Катруся»

Павличук Анатолій Вікторович 
фізична особа-підприємець

Павліченко Любов Андріївна 
жителька міста Обухів

Пархомчук Валерій Володимирович 
технік-енергетик Обухівського учбово-ви-
робничого підприємства Українського 
товариства сліпих

Пасько Петро Петрович 
член Обухівської міської спілки ветеранів 
України

Петрушина Наталія Володимирівна 
вчитель української мови та літератури 
Академічного ліцею №3 Обухівської міської 
ради Київської області

Побігай Валентина Олександрівна 
прибиральниця службових приміщень та 
підсобний працівник кухні Дерев’янського 
закладу дошкільної освіти  (ясла-садочок) 
«Промінчик»

Посікера Валентина Іванівна 
майстер житлово-комунального господар-
ства товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Міський житловий центр»

Приходько Анатолій Петрович 
член громадського об’єднання  «Спілка 
інвалідів Чорнобиля»

Проценко Людмила Миколаївна 
помічник вихователя дошкільного навчаль-
ного закладу (ясел-садка) комбінованого 
типу «Катруся»

Прус Борис Васильович 
начальник електродільниці Приватного ак-
ціонерного товариства «Енергія»

Рафальський Андрій Васильович 
директор товариства з обмеженою від-
повідальністю «Стоунхендж»

Рибалка Тамара Петрівна 
головний бухгалтер Комунального не-
комерційного підприємства Обухівської 
міської ради «Обухівська стоматологічна 
поліклініка»

Рогоза Марія Михайлівна 
машиніст котлів на газу 4 розряду Кому-
нального підприємства «Обухіврайтепло-
мережа»

Романченко Тетяна Миколаївна 
вчитель біології Академічного ліцею №3 
Обухівської міської ради Київської області

Рудніцька Оксана Петрівна 
художній керівник Будинку культури села 

Перегонівка
Саченко Галина Петрівна

оператор на фільтрах Комунального під-
приємства «Обухівводоканал»

Свінціцька Надія Миколаївна 
провідний інженер з комп’ютерних систем 
Обухівської міськрайонної філії Київського 
обласного центру зайнятості

Середа Тетяна Василівна  
вихователь Григорівського закладу до-
шкільної освіти «Калинка» Обухівської місь-
кої ради Київської області

Сиченко Наталія Олегівна 
діловод села Деремезна Виконавчого комі-
тету Обухівської міської ради Київської об-
ласті

Скляр Сергій Володимирович 
член громадського об’єднання  «Спілка ін-
валідів Чорнобиля»

Слесарчук Валентина Іванівна 
заступник директора з адміністративної 
роботи Академічного ліцею №5 Обухівської 
міської ради Київської області

Старук Валентина Вікторівна 
апаратник ХВО 3 розряду Комунального 
підприємства «Обухіврайтепломережа»

Старук Лілія Володимирівна  
заступник директора з навчально-виховної 
роботи Академічного ліцею №2 Обухівської 
міської ради Київської області

Сторожик Юлія Іванівна  
старший оператор з уведення даних в ЕОМ 
департаменту складу товариства з обмеже-
ною відповідальністю «РЕМ ТРАНС»

Сторожук Юлія Іванівна 
жителька села Таценки

Сушко Наталія Олександрівна 
вихователь Маловільшанського закладу 
дошкільної освіти «Віночок» Обухівської 
міської ради Київської області

Сушко Олександра Степанівна 
вчитель української мови та літератури  
Дерев’янської гімназії Обухівської міської 
ради Київської області

Тарновецька Інна Володимирівна 
лаборант хімічного аналізу відділу контролю 
якості продукції приватного акціонерного 
товариства «Київський картонно-паперо-
вий комбінат»

Ткаченко Ігор Іванович
слюсар аварійно-відновлюваних робіт Ко-
мунального підприємства «Обухівводока-
нал»

Трайно Михайло Михайлович 
тракторист Комунального підприємства 
«Міське господарство» 

Трач Ольга Василівна
технічний працівник Деремезнянського Бу-
динку культури

Угнівенко Віталій Олександрович 
водій автотранспортних засобів департа-
мент складу товариства з обмеженою від-
повідальністю «РЕМ ТРАНС»

Федорченко Людмила Петрівна 
депутат VIII скликання Обухівської міської 
ради

Фесан Лідія Петрівна
техпрацівниця Академічного ліцею імені 
Володимира Мельника Обухівської міської 
ради Київської області

Харченко Тетяна Віталіївна 
екскурсовод музею Козаччини відділення 
КЗ КОР «Київський обласний археологічний 
музей» с. Трипілля

Хмельницька Олена Станіславівна 
головний спеціаліст мобілізаційного від-
ділення Обухівського районного тери-
торіального центру комплектування та со-
ціальної підтримки Київської області

Цибулько Ірина Петрівна
директор Першотравенського закладу до-
шкільної освіти «Золотий ключик» Обухівсь-
кої міської ради

Чалий Олександр Петрович 
начальник механічного цеху товариства 
з обмеженою відповідальністю «Олбріз-
сервіс» 

Чепік Ніна Михайлівна 
головний спеціаліст відділу перерахунків 
пенсій № 1 управління пенсійного забез-
печення Головного управління Пенсійного 
фонду України в Київській області

Черненко Анатолій Владиславович 
член Обухівської міської спілки ветеранів 
України

Черняк Юлія Олександрівна  
секретар товариства з обмеженою від-
повідальністю  «М-КВАДРО»

Шаболтас Світлана Михайлівна 
техпрацівниця Академічного ліцею №1 імені 
А.С. Малишка Обухівської міської ради 
Київської області

Швець Микола Петрович 
електромонтер 5 розряду Комунально-
го підприємства Обухівської міської ради 
«Обухівтеплотрансбуд»

Шевченко Ольга Миколаївна 
жителька села Таценки

Шевченко Юлія Василівна 
вчитель англійської мови Академічного лі-
цею імені Володимира Мельника Обухівсь-
кої міської ради Київської області

Шимоненко Світлана Дмитрівна 
майстер житлово-комунального господар-
ства товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Міський житловий центр»

Шимоненко Тетяна Віталіївна 
директор Дерев’янського закладу дошкіль-
ної освіти (ясла-садочок) «Промінчик»

Шляга Юлія Миколаївна
вихователь дошкільного навчального за-
кладу (ясел-садка) комбінованого типу 
«Рушничок»

Шуть Олена Олексіївна 
вчитель математики філії Академічного лі-
цею № 1 імені А.С. Малишка Обухівської 
міської ради Київської області «Першотра-
венська гімназія»

Ярош Валентин Миколайович 
член Обухівської міської спілки ветеранів 
України

Яценко Алла Іванівна 
кухар Семенівського закладу дошкільної 
освіти «Зернятко» Обухівської міської ради 
Київської області

Яценко Руслан Вікторович  
апаратник приготування замісів в службі 
виробництва товариства з обмеженою від-
повідальністю «Алеана»
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ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА ОБУХІВ
РУДЧЕНКО ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ 

За багаторічною традицією під час святкування Дня народження нашого міста відбу-
вається нагородження нових почесних громадян 
Обухова. Безперечно, таке високе звання отри-
мують гідні громадяни країни, які своїми досяг-
неннями, наполегливою працею примножують 
славу нашого міста. Не секрет, що великий вклад 
в економіку Обухова, надання робочих місць жи-
телям громади здійснюють промислові та вироб-
ничі підприємства. Цього року почесним грома-
дянином міста Обухів став Дмитро Геннадійович 
Рудченко – генеральний директор ТОВ «АЕРОК». 
За період своєї діяльності в товаристві було зро-
блено чимало внесків як у роботу підприємства, 
так і у життя нашого міста. Це і надання робочих 
місць мешканцям Обухівської громади, приве-
дення роботи підприємства до європейського 
рівня. Новаторський інженерний підхід, стратегіч-
не бачення, мудре керівництво – ці, та інші професійні якості Дмитра Рудченка привели 
ТОВ «АЕРОК» до звання лідера України на ринку виробництва автоклавного газобето-
ну. Вітаємо з почесним званням!



Зразковий дитячий ансамбль танцю 
«Фаворит», керівником якого є заслуже-
ний працівник культури, талановитий хоре-
ограф-постановник Юрій Стрембіцький, є 
хореографічною  візитівкою нашої громади. 
Цього року «Фаворит» виборов чотири І-х та 
два ІІ-х призових місць у різних конкурсних 
номінаціях на Гала-концерті Міжнародно-
го фестивалю-конкурсу мистецтв «Золоте 
Руно»  (м. Батумі, Грузія), а також був не-
перевершений виступ  у портовому м. Поті 
(Грузія), як результат – І місце у “Фавори-
та”!  

Народний вокальний ансамбль «Бе-
резіль» дарує свій талант глядачеві майже 
на кожному заході. Родзинкою цього колек-
тиву є виконавська майстерність та подача 
багатогранної української пісні! Колектив 
став Лауреатом дистанційного фестивалю 
«Різдвяні зустрічі» у 2021 році.

Ансамбль шумових інструментів “Стук-
грюк бенд” є завжди колоритом кожного 
свята нашої громади. Здобутки ансамблю 
шумових інструментів – І премія у Міжна-
родному фестивалі-конкурсі «Creative flight 
2021» та Грамота «Сорочинський ярмарок 
-2021» за участь у Всеукраїнському фести-
валі народної творчості «Ярмаринка».

Окрасою культурно-мистецьких заходів 
громади став родинний дует “Мальви”, 
співаки цього року стали лауреатами від-
критого Всеукраїнського конкурсу пісні 
«Рідна мати моя» 2021р. та нагороджені ди-
пломом лауреата ІІ-го ступеня Всеукраїнсь-
кого фестивалю народної творчості «Ярма-
ринка» на Національному Сорочинському 
ярмарку.

 Танцювальний дитячий колектив «Водо-
грай» презентує нашу громаду на  міських, 
районних та обласних заходах, він є лауре-
атом ІІ-ї премії Всеукраїнського фестивалю 
«Квітуча Україна». У 2021 році колектив від-

значив 24-у річницю на мистецькій ниві. 
Понад 6 років глядачів радують викона-

виці вокального гурту “Акорд”, керівник 
Юрій Побігай. Яскраві дівчата приємними 
співами дарують своїм шанувальникам різ-
номанітний пісенний репертуар. Колектив є 
лауреатами Міжнародних та Всеукраїнсь-
ких конкурсів, фестивалів.

Прекрасний ансамбль української пісні 
“Намисто” Будинку культури Обухівської 
міської ради з неймовірно багатим пісен-
ним репертуаром зачаровує слухача пре-
красним виконанням української пісні, що 
торкається душі кожного, хто присутній на 
святі.

Високий рівень мистецького розвитку 
громади формують і творчі колективи Ди-
тячої школи мистецтв: хор учнів молодших 
класів «Струмочок», молодший склад 
ансамбль народної пісні «Паняночка». Хор 
учнів старших класів «Золотий ключик», 
керівник Кравченко С.С.,  концертмейстер 
Пастушок І.А. брав участь у дистанційному 
обласному концерті до Дня музики за під-
тримки обласного центру народної твор-
чості та культурно-освітньої роботи. 

Окрасою багатьох культурно-мистець-
ких заходів нашої громади є народний хор 
“ЯВІР” ПрАТ “Київський КПК”, що 
крокує вперед, підвищуючи свій творчий 
потенціал. Він є візитівкою обухівської гро-
мади – щорічне  відзначення річниці Дня 
міста Обухів супроводжується Державним 
Гімном України та Гімном Обухова в їхньому 
виконанні.

Театр танцю Оксани Саяпіної “TRIUMPH 
of the dance” – багатожанровий колектив, 
нараховує 5 вікових категорій різних хорео-
графічних напрямів. Жоден концерт у місті 
не відбувається без участі танцювального 
колективу «TRIUMPH». На рахунку колекти-
ву щороку більше 30 виступів. К л у б 
спортивного бального танцю «VikariaDance» 
на чолі з художнім керівником-хореогра-
фом Світланою Савінською – велика, друж-
ня, весела, цілеспрямована, танцювальна 
сім’я.  В цьому році колектив відсвяткував 
свій перший ювілей – 5 років! 

Школа сучасного танцю «DRIVE DANCE 
SCHOOL» Анни Краснової  одна з пер-
ших шкіл сучасного танцю у м. Обухові, 
яка протягом 15 років є лідером.  Численні 
перемоги у різноманітних хореографічних 

конкурсах зробили колектив “DRIVE DANCE 
SCHOOL” відомими за межами України, 
вони гідно представляють нашу громаду на 
змаганнях та фестивалях сучасного танцю. 

Сучасні ритми активно втілює в життя тан-
цювальний колектив “UNDERGROUND 
FAMILY DANCE”, керівник-постановник 
Черемісін Андрій. Колектив бере активну 
участь у культурно-мистецькому ритмі гро-
мади, у різнобічних перформенсах, генеру-
ючи цікаві ідеї.

Чудовий танцювальний колектив “FLY” 
під керівництвом креативного художнього 
керівника Євгенії Івженко з кожним роком 
досягає все більших висот. У здобутку ко-
лективу – Гран-прі у Міжнародному конкур-
сі-фестивалі «Київська веселка» та чотири 
І-х місця! Наступним кроком стала пере-
мога у Міжнародному конкурсі-фестивалі 
творчості «Профест», де вибороли три І-х 
місця та три ІІ-х місця у Міжнародному куб-
ку з хореографічних дисциплін «Ukrainian 
dance cup», чотири І-х місця у Всеукраїнсь-
кому фестивалі-конкурсі «Art land fest»! 

Під керівництвом яскравої Юлії Швець 
сучасні тенденції розвитку танцювально-
го мистецтва пропагує творчий колектив 
“UPGRADE DANCE STUDIO”. Лауреати 
Міжнародних та Всеукраїнських танцюваль-
них конкурсів. У колекції UPGRADE –  І місце 
з Болгарії.

Жодне свято у громаді не обходиться  без 
прекрасних вокальних номерів  естрад-
но-вокальної студії «Джайв»  – керівник 
Ірина Васильченко. Серед учасників студії є 
вокалісти, дуети, дитячий гурт “Веселий мі-
крофон” та професійні співаки. Останньому 
тільки 1 рік, але він вже став Лауреатом ІІ-ї 
премії Міжнародного конкурсу «Слов’янсь-
кий вінець» та Лауреатом ІІІ-ї премії конкур-
су «Пектораль талантів».

Сучасна естрадно-вокальна студія 
«Стейдж-вок» існує більше 15 років. До 
2020 року студія мала таку назву, а згодом 
до нашої «вокальної родини» приєдналися 
декілька творчих талановитих викладачів з 
акторської майстерності, сучасної хорео-
графії та грі на музичних інструментах, тому 
назву було змінено на Top art school “Star 
Way”!  Учасники колективу “Star Way” ста-
ли фіналістами «Чорноморських ігор», пе-
реможцями в фестивалі “Яскраві діти Украї-
ни”, “Калейдоскоп талантів” та ін. 
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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.

МИ ПИШАЄМОСЯ ВАГОМИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ КРАЩИХ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ 
МІСТА, ЩО СТВОРЮЮТЬ НЕПОВТОРНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ІМІДЖ НАШОГО ОБУХОВА

Як і в минулі роки, колективи нашого міста прожили у творчому пошуку та вдосконаленні своєї май-
стерності. Ціла когорта яскравих, талановитих виконавців Обухівського міського Будинку культури про-
довжувала радувати глядачів своїми виступами під час відзначень Днів сіл нашої громади, різноманітних 
культурно-мистецьких заходів.  


