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 Разом -  
 до Перемоги!

  ДОРОГА ОБУХІВСЬКА РОДИНО!
         17 вересня Обухів відзначає 660-річчя свого заснування. вітаю всіх жителів громади зі святом 
нашого древнього і молодого міста. Цього року ми не святкуємо день міста зі зрозумілих причин, в 
нашій країні йде війна. Щодня наші воїни ціною життя, поту і крові воюють за збереження незалежності 
україни, за мир в українських містах і селах. доземно вклоняємось і висловлюємо шану і подяку тим, 
хто захищає, хто працює на армію, хто  допомагає якнайшвидше досягти перемоги. віримо в Зсу  і 
знаємо, що попереду в нас ще багато свят, але їх ми відзначатимемо  вже після нашої Перемоги.
      традиційно на день міста ми присвоюємо звання та вручаємо нагороди  жителям Обухівської  
громади, які для неї зробили найбільше. Звання «Почесний громадянин Обухова» (посмертно) присвоєно 
нашим землякам, які полягли за свободу і незалежність україни: Цибульку василю анатолійовичу, 
матяшу Олегу Івановичу, галбІ Павлу володимировичу, мІненку дмитру володимировичу,   глушку 
тарасу михайловичу, гладирю Олександру леонідовичу, тимОфІю михайлу Івановичу, рОгОЗІ Ігорю 
володимировичу, чОрнОму Євгенію владиславовичу, Панченку Олегу вікторовичу, каПІтОненку 
Олександру Олександровичу, гуламОву абдулкаріму курбаналійовичу, самОЙленку юрію Олеговичу 
та  ПримІ  тарасу володимировичу.
    дорогі друзі!  молимося за наших захисників!  Процвітання нашій громаді,  здоров’я, щастя і добробуту 
кожній родині, миру  - україні!   разом - до Перемоги!      
                                                                         З повагою -  Обухівський міський голова Олександр левченкО

навчальниЙ рІк в умОвах
 вОЄннОгО стану                                      стор.4

ПІдПисанО мемОрандум  ПрО  сПІв-
ПраЦю  в галуЗІ медиЦини      стор.1

день  неЗАЛеЖнОСТІ  
       РІднОЇ  КРАЇнИ

   23 серпня, у День Державного 
Прапора, над будівлею міської ра-
ди урочисто піднято  синьо-жовте 
знамено. Після початку російської 
агресії наш прапор став символом 
боротьби та спротиву загарбникам.

  Державний прапор України є симво-
лом існування Української держави, він 
символізує незборимість нашої нації, іі 
прагнення бути незалежною, особливо 
нині, в часи, коли російський окупант  топ-
че золоті лани України, знищує її міста і 
села. Звірі в  рашистських одностроях, 
захопивши населені пункти, передусім 
зривають  українські прапори, бо  бояться 
прапора вільної держави.  
Обухівський міський голова привітав 
присутніх з Днем Державного Прапора 
і Днем Незалежності, наголосивши, що  
Україна   у важких випробуваннях виборює 
свою незалежність. З 24 лютого наш 
Прапор став не лише символом  України, 
а й символом свободи всього світу.  Це 
символ вільної людини, уособлення єд-
ності, честі та гідності, хоробрості, відваги 
та незламності.  Українці впевнені, що нас-
тане час, коли   синьо-жовтий стяг  повер-
неться на всі  окуповані території, замайо-
рить над  містами та селами у Маріуполі, 
Севастополі, Донецьку та Луганську.   Наш
прапор не лише береже пам’ять про мину-
ле, а й символізує  сьогоднішній героїзм 
наших захисників. Віримо у Збройні сили 
України, у нашу перемогу над ворогом!     

   Складна ситуація в країні, коли розпо-
чалася повномасштабна російсько-україн-
ська війна, ще більше зміцнила побра-
тимські  відносини. Насамперед, вони про-
явилися у наданні великої допомоги бі-
женцям з усієї України, в тому числі й 
мешканцям Обухова, а також матеріальної 
підтримки. Саме такою підтримкою є при-
судження грошової премії Обухівській мі-
ській територіальній громаді від жителів 
Радебойля на знак поваги та шани до 

дОПОМОГА вІд ЖИТеЛІв  РАдебОйЛя
   Майже 25 років місто Обухів та німецьке місто Радебойль підтримують тісне 
партнерство. За ці роки міста стали великими друзями, що було неодноразово 
підтверджено потужною допомогою у різних галузях життєдіяльності нашої 
громади: освіті, житлово-комунальному господарстві, медицині та ін.

мужності, згуртованості, патріотизму обу-
хівчан у перші дні російського вторгнення 
в Україну. 
  Щиру вдячність висловили німецьким 
друзям заступник  Обухівського міського 
голови Володимир Цельора та керуючий 
справами виконавчого комітету міської 
ради Віктор Рогоза за честь отримати цю 
премію, яка буде використана на благо 
міста та усієї громади, та за довготривалу 
міцну дружбу між нашими містами.  

ПІдПИСАЛИ МеМОРАндУМ 
ПРО СПІвПРАЦЮ

   На запрошеня міської ради 9 вересня в 
Обухів прибули  провідні фахівці  медичної 
галузі України, доктори медичних наук, 
професори: Віталій   Цимбалюк - президент 
Національної академії медичних наук Ук-
раїни, нейрохірург;  Олександр    Усенко - ди-
ректор Національного інституту хірургії та 
трансплантології ім.Олександра Шалімова, 
лікар-хірург;  Анатолій   Руденко - заступник 
директора Національного інституту сер-
цево-судинної  хірургії імені Миколи Амосо-
ва, кардіохірург; Ірина   Дикан -  директор 
ДУ «Інститут ядерної медицини та промене-
вої діагностики Національної академії ме-
дичних наук України»; Андрій   Шипко - в.о. 
директора Національного інституту раку 
Міністерства охорони здоров’я України;   та  
керівник ТОВ «Громадський центр «Здо-
ров’я» Костянтин  Осадчий.  
   За результатами зустрічі був підписаний 
меморандум про співпрацю.
     Керівники    провідних медичних закла-
дів столиці   пообіцяли  допомогу Обухів-

ській громаді у підготовці  фахівців-лі-
карів, запевнили, що їхні заклади охоче 
надаватимуть місця пацієнтам -  жителям 
Обухівської територіальної громади.
  Міський голова подякував за кон-
структивну розмову присутнім на заході,  
розповів про плани стосовно  перенесення 
неврологічного, гінекологічного та полого-
вого відділень лікарні з Українки до 
Обухова.  Олександр Левченко повідо-
мив про початок ремонтів в хірургічному, 
терапевтичному та лор- відділеннях.
       У свою чергу директор КНП  ОМБ «Обу-
хівська  БЛІЛ»  Надія  Якубишина та керів-
ник міського центру медико-санітарної 
допомоги Оксана  Фетисенко  подякували 
за перспективну ініціативу,  наголосивши, 
що завдяки співпраці  з  провідними ме-
дичними інститутами   Обухівська міська 
територіальна громада буде однією з  
перших, в яких сімейні лікарі зможуть 
направляти хворих безпосередньо до 
спеціалізованих клінік.    

   Нещодавно між Обухівською міською радою та провідними фахівцями 
у галузі медицини та охорони здоров’я був підписаний меморандум про 
співпрацю.



2 № 1 (934)  17 вересня  2022 р.

ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ ОБУХОВА  (нагороджені  
ГРОМАДСькО-ПОлІтИЧНА ГАзЕтА

ТиМОфій МихайлО 
іваНОвич 

 26 травня 2022 року  
загинув  Тимофій  Михайло
Іванович.
    Михайло   народився 15
вересня  1986 року. Дитин-
ство і шкільні роки провів у 
Копачеві. Після закінчення 
Копачівської загальноосвіт-
ньої школи   продовжив на-
вчання в Українському про-
фесійно-технічному учили-

Галба ПавлО 
вОлОДиМиРОвич 

  14 березня  при обороні 
передмістя Києва загинув 
обухівець  Павло Володи-
мирович Галба. 
   Народився  9   липня 1981
року в місті Українці. Згодом 
з батьками переїхав до 
Обухова, закінчив дев’ять 
класів школи №5. Потім 
навчався в професійно-тех-
нічному училищі, працював 
за фахом на промислових 
підприємствах міста.
  З 2015 року Павло Галба  

 ПаНчеНкО 
ОлеГ вікТОРОвич   

  
  19 червня 2022 року загинув 
наш земляк, обухівець, воїн 
72-ї окремої механізованої 
бригади Олег Вікторович 
Панченко.  Сміливий, мужній 
воїн. Ще у далекому 2014 
році він добровольцем пішов 
захищати рідну Україну на 
Сході в зоні бойових дій 
АТО. Проходив військову 
службу за контрактом у 
високомобільних військах. 
  З 24 лютого 2022 року Олег  
Панченко одним з перших 
був мобілізований та без 

РОГОЗа іГОР 
вОлОДиМиРОвич

    3 червня 2022 року від 
вогнепальних поранень у 
лікарні на Донеччині помер 
воїн першої механізованої 
роти 1-го механізованого ба-
тальйону, мешканець м-ну 
Яблуневий  міста Обухова 
Рогоза Ігор Володимиро-
вич. 
  Народився 12 листопада 
1974 року в Обухові. Нав-
чався  у  школі № 4.   По за-
кінченню 8 класів продов-
жив навчання у СПТУ-2 в  
місті Українці на електрика-

  чОРНий
 ЄвГеНій 

влаДиСлавОвич
 
  19 червня на Хар-
ківщині від отриманих во-
гнепальних осколкових по-
ранень загинув молодший  
сержант Євгеній Владис-
лавович Чорний.
   Народився Євгеній 31 жо-
втня 1992 року на Обу-
хівщині,  в селі Григорівка. 
Навчався у місцевій школі. 
Вчителі з особливим теп-
лом згадують Женю. Він  
активно проявляв себе в 
громадському житті, захоп-

каПіТОНеНкО 
ОлекСаНДР 

ОлекСаНДРОвич
  
      14 липня 2022 року, захи-
щаючи  Донеччину, загинув 
наш земляк, навідник мото-
піхотної роти Капітоненко 
Олександр Олександрович.
 Народився 25 серпня 
1981 року в Обухові. Після 
закінчення  ЗОШ №5, нав-
чався в Київському ПТУ та 
здобув   спеціальність   авто-
слюсаря. Деякий час пра-
цював за професією, а потім 
перейшов у галузь торгівлі.
    Олександр був патріотом, 
небайдужим громадянином 

щі №2  за спеціальністю електрик. Тривалий час місцем 
його роботи був Обухівський РЕМ. Останнім часом 
працював водієм закордоном.
  Після повномасштабного вторгнення рашистів Михайло  
повернувся додому і вступив до лав Збройних сил України, 
щоб стати на захист  Батьківщини.
   Він був чуйним, добрим і відданим сином України, мужнім 
воїном та справжнім другом своїм побратимам.

монтажника, служив у лавах ЗСУ. Згодом отримав ще 
одну спеціальність – муляра, закінчивши Білоцерківське 
ПТУ №13. Працював  на Обухівському заводі пористих 
виробів, на приватних підприємствах. 
  Починаючи з 2014 року, Ігор Рогоза брав участь у 
антитерористичній операції на Сході країни. Пішов на 
війну в лютому 2022-го, коли російський ворог ступив на 
українську землю. Мав  медалі «Учасник АТО», «За участь 
в антитерористичній операції».

лювався комп’ютерною технікою, був доброзичливим та 
відповідальним. Після школи Женя вступив до Київсь-
кого технікуму електронних приладів. 
   У 23 роки разом з батьком він пішов захищати 
Батьківщину на Сході.  В 2016 році повернувся з передової 
та вступив до Академії сухопутних військ у Львові. Маючи 
військовий досвід, він для себе  визначив життєвий шлях.
   Коли російський ворог вдерся до України, Євгеній став 
на її захист. Боєць загинув  на Харківщині, поблизу села 
Курулька Барвінківського району.   
Молоде життя обірвалося на злеті, але ця жертва не є 
марною. Завдяки мужності, патріотизму та незламності 
таких воїнів, як Євгеній Чорний, Україна здобуде пе-
ремогу над ворогом. У наших захисників та захисниць є 
потужна мотивація і сила духу, адже вони звільняють та 
обороняють свою рідну землю. А це  - найвища істина!

вагань став на захист суверенітету України. 
   Народився Олег Вікторович 1 жовтня 1968 року в Обухові. 
Навчався в неповній середній школі №2,  середній школі 
№1 ім. А. С.Малишка, яку   закінчив у 1986 році.  Далі була 
служба в армії, у військово-повітряних силах, навчання на 
електрозварювальника в ПТУ №2 міста Українки, праця 
на Обухівському вентиляційному заводі, на  приватних 
будівництвах.
  Марив футболом. Грав за різноманітні футбольні клуби 
Обухівщини, за ветеранські команди. Розпочинав грати 
у «Тракторі» (Сільгосптехніка), тривалий час виступав за 
«Комунальник».  
   Загибель Олега стала важкою втратою для його 
дружини Марії Михайлівни, сина Романа, доньки Анни, 
брата Олександра Вікторовича. Олег був чуйним батьком 
та чоловіком, відданим товаришем для побратимів, 
справжнім патріотом своєї Батьківщини, хорошою та 
доброю людиною для усіх, хто його знав. 

захищав східні рубежі країни в зоні АТО/ООС. В боях 
за Україну отримав нагороди:  медалі «Учасник АТО», 
«Захисникам Вітчизни», відзнаку Президента України «За 
участь в антитерористичній операції».
  24 лютого 2022 року він  став на захист Батьківщини, 
боронячи рубежі Київщини та захищаючи столицю у 
складі  72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних 
Запорожців. 
   14 березня 2022 року в с. Мощун Бучанського району 
під час запеклого бою Павло Галба загинув.  У Героя 
лишились батьки, дружина та двоє синів – Максим і 
Макар.  Добрий і вірний душею, хороший товариш, мужній 
та відважний воїн, він свято вірив в перемогу добра над 
злом, мав непохитні патріотичні переконання, що Україна 
– сильна, вільна і незалежна держава. 

своєї держави. Коли над Україною нависла російська 
загроза, він не зміг стояти осторонь, і в 2015 році став на 
захист східних кордонів країни в зоні АТО у складі 93-ї 
бригади.
  Після вторгнення російських загарбників 24 лютого 
2022 року Олександр Капітоненко пішов на передову 
лінію фронту. Служив навідником 2-ї мотопіхотної роти 
військової частини А4532. 14 липня 2022 року біля  
Клинового на  Донеччині в бою він отримав поранення, 
несумісні з життям.
  Загибель Олександра стала тяжкою втратою для його 
родини. Без батька залишилося троє дітей: 22-річний Дми-
тро, 19-річна Кіра та 6-річна Єва.  Він був зразковим бать-
ком, чоловіком, сином та вірним другом для своїх поб-
ратимів. А найголовніше – був відважним воїном та захис-
ником Батьківщини. Нагороджений орденом «Патріот 
України»,  медалями «Відвага та честь», «Учасник АТО».

  ЦибУлЬкО 
ваСилЬ 

аНаТОлійОвич
     27 лютого 2022 року 
трагічно загинув уродже-
нець с.Перше Травня Цибу-
лько Василь Анатолійович.  
  Народився 31 травня 
1999 року, навчався в міс-
цевій школі, по закінченні 
опанував фах автослюсаря 
в столиці.  Працював  воді-
єм ТОВ «Альянс». 
  24 лютого  2022 року 
Василь  був мобілізований. 

 ГлУшкО ТаРаС
 МикОлайОвич

 
  28 квітня 2022 року 
на Херсонщині загинув  
обухівець Глушко Тарас 
Миколайович. 
  Народився  11 листопада 
1981 року в с.Ліщинка на 
Кагарличчині. Середню ос-
віту Тарас здобув  в Обу-
хівській школі №3, вищу  
-   в Київському політехніч-
ному інституті та   Білоцер-
ківському національному 
аграрному університеті. 
  Трудову діяльність пов’я-
зав з будівництвом та під-
приємництвом.

   З початку січня 2015 року Тарас Глушко служив у ря-
дах захисників у зоні АТО/ООС - у складі військової  час-
тини №2980 (11 ОМпБ «Київська Русь»), 59-ї окремої 
механізованої бригади на посаді командира мінометного 
розрахунку СВ ЗСУ.  Нагороджений багатьма державними 
відзнаками.
   24 лютого 2022 року прибув до своєї військової частини 
для захисту Батьківщини. Разом з побратимами мужньо 
боронив рубежі Миколаївщини в  найгарячіших боях. В 
одному з таких  отримав смертельне поранення. 
   У Тараса залишилися батьки, дружина, син Савелій та   
донька Маргарита. 

 ГлаДиРЬ 
ОлекСаНДР 
леОНіДОвич  

  12 травня на північних 
рубежах країни загинув 
мешканець Обухова, стар-
ший лейтенант Гладирь 
Олександр Леонідович.
  Народився Олександр 
Леонідович 30 липня 1976 
року в селі Снігурівка на 
Миколаївщині. Закінчив 
Херсонський педагогічний 
інститут.  Працював учи-
телем фізкультури в одній 
з херсонських шкіл. Його 
поважали колеги та учні. 
Дітям прививав любов до 

спорту, бо й сам мав високі спортивні досягнення.
  У  2014 році добровольцем пішов в зону АТО/ООС і 
служив в 3-му окремому батальйоні «Звіробій», мав 
звання старшого лейтенанта.
    Коли російський окупант 24 лютого 2022 року напав 
на Україну, Олександр  пішов захищати  Батьківщину і 
загинув як Герой.

 МаТЯш 
ОлеГ іваНОвич 

  2 березня 2022 року в 
зоні бойових дій поблизу 
Миколаєва загинув Матяш 
Олег Іванович, родина яко-
го проживає у нашому місті.
    Олег Матяш народився 
24 листопада 1999 року на 
Полтавщині. В дитинстві 
переїхав разом з родиною 
до Харківської області,  за-
кінчив  школу в селі Старо-
вірівка та  Куп’янський сіль-
ськогосподарський коледж. 
Працював водієм на Куп’я-
нському хлібозаводі. 

    На строкову службу у лавах Збройних сил  України,  
яку проходив  у десантно-штурмовій бригаді (м.Чернівці),  
призваний  у 2019 році. Опісля підписав контракт на пода-
льшу службу у складі АТО, перебував переважно в райо-
ні станиці Луганська, останнім часом – у Миколаєві, захи-
щаючи який він і загинув. Олег не встиг створити сім’ю, не 
втілив у життя свої плани, але він був мужньою, чесною 
людиною, хорошим сином, внуком, добрим товаришем.  

МіНеНкО 
ДМиТРО 

вОлОДиМиРОвич

 До свого 23-ліття Дмитро 
Міненко не дожив тиждень. 
Загинув, захищаючи перед-
містя Києва від російських 
окупантів.    
   Народився 21 березня  
1999 році  в  Обухові.  Почу-
ття гідності, патріотизму, 
тверде переконання, що 
Україна має бути самості-
йною і незалежною,   сфор-
мувалися  у нього ще  під 
час навчання у школі №1 
ім. А.Малишка. Дмитро за-
кінчив Ржищівський профе-
сійний ліцей, у 2019 призва-
ний на строкову службу.

  У перший день війни пішов захищати  територіальну 
цілісність України. Служив у 72-й окремій механізованій 
бригаді ім.Чорних Запорожців. Загинув під час бою 
14 березня 2022 року в с.Мощун Бучанського району 
Київської області.     

    Тільки позитивно відгукуються  про нього колишні вчите-
лі, друзі та знайомі  -  Василь був  дуже добрим,  справед-
ливим, усім намагався допомогти. 
   Без батька залишилась 4-річна донечка Аніта,  без 
чоловіка - дружина, без сина - батьки.
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каРіМ ГУлаМОв 
(ГУлаМОв 

абДУлкаРіМ 
кУРбаНалійОвич) 

 Успішний телеведучий, 
який за покликом серця став   
Воїном з початку війни...   
  Карім Гуламов народився 
26 липня 1987 року в Обухо-
ві. Навчався в школі №5. 
Здобував освіту в коледжі, 
проходив строкову службу в 
лавах ЗСУ. 
  З перших днів російської 
агресії у 2014 році він був   в
АТО. Служив у 73-му мор-
ському центрі спеціальних 
операцій, що дислокувався 
в Очакові на  Миколаївщині. 
 Карім Гуламов став   відо-

мим у 2018 році як ведучий Військового хіт-параду на 
каналі М2. Для друзів, рідних та знайомих  він був Людиною 
з великим серцем та доброю душею. 
  З початком повномасштабного російського вторгнення 
знову став на захист України. 17 липня в с.Зарічне на Хе-
рсонщині під час знаходження шляхів проходу групи в тил 
противника Карім Гуламов підірвався на протитанковій 
міні. Має державні нагороди: відзнаку Президента України 
«За участь в антитерористичній операції», медаль «За хо-
робрість в бою», нагрудний знак 73-го морського центру 
спецоперацій ім. кошового отамана Антіна Головатого у 
складі ЗСУ, нагрудний знак «Сектор-М-АТО «Перемога за 
нами», орден «Патріот України», медаль «Учасник АТО».  
    У Героя залишилась мати - Шумна Тетяна Миколаївна, 
а батько загинув, коли йому був лише рік.  

 СаМОйлеНкО 
ЮРій ОлеГОвич 

  
   10 вересня  2022 року   під
час звільнення Харківщи-
ни від російських окупантів  
загинув обухівець Самой-
ленко Юрій Олегович.  
   Народився 13 грудня 1987 
року в Обухові. Навчався в 
ЗОШ №5, у старших класах 
- в ЗОШ №1 ім. А. Малишка.
 Закінчив МАУП, деякий час 
працював у торгівлі, але 
мріяв про військову службу. 
Заключивши контракт,  слу-
жив у  військовій частині 
у Підгірцях, а з 2014-го - у 
складі батальйону міліції 
особливого призначення 
«Золоті ворота». 

  У 2016  вступив до Національного університету оборони 
України ім. Івана Черняховського.  По закінченні підписав 
контракт на військову службу в ЗСУ. Після 24 лютого  
2022 року він  брав активну участь у формуванні 135-го 
батальйону територіальної оборони Обухівського району, 
але затісно було в ньому старшому лейтенатові. Він 
рвався на  фронт, на передову. Юрій домігся  зустрічі з 
командувачем ЗСУ і переведення до 6-го батальйону 
Добровольчого  українського корпусу «Правий сектор».  З 
початком російського вторгнення воював  у найгарячіших 
точках на Сході країни. 
   На одному з бойових завдань зачистки ворога під 
Балаклією  на Харківщині 9 вересня Юрій отримав кульові 
поранення в живіт,  його прооперували, але, на жаль 10 
вересня  серце захисника зупинилося.
    Юрій Самойленко має численні нагороди і відзнаки, в 
тому числі і президентські.
     В Юрія залишились 5-річна донечка Оленка, дружина 
Анастасія,   батьки -  Наталія Іванівна та Олег Григорович.  

   посмертно)

 ПРиМа ТаРаС 
вОлОДиМиРОвич  

        10 вересня  2022 року   
в Бахмуті, під час важких 
боїв за  Донеччину,  загинув 
житель Семенівки Прима 
Тарас Володимирович.  
   Народився  він 20 січня 
1992 року. Навчався в Се-
менівській  ЗОШ.   Закінчив
Ржищівський будівельний 
технікум, потім проходив 
строкову службу в лавах 
Збройних сил України. 
  З 2015-го по 2019-й роки  
Тарас Прима брав участь 

кОНОвал Роман володимирович, військовослужбовець  Зброй-
них сил України;
ПилиПчеНкО Роман Михайлович, військовослужбовець Зброй-
них сил України;
бОНДаРеНкО анатолій Олександрович, військовослужбовець  
Збройних сил України;
шевчеНкО Павло Миколайович, військовослужбовець   Зброй-
них сил України;
СалаТа Руслан Олександрович,  військовослужбовець   Зброй-
них сил України;
кОНТУРак віктор Степанович, військовослужбовець Збройних 
сил України;
каРаМаш володимир Петрович, військовослужбовець   Зброй-
них сил України;
клиМеНкО Роман Миколайович,  військовослужбовець   Зброй-
них сил України;
ДЗЮбаНеНкО Сергій Михайлович, військовослужбовець  Збро-
йних сил України;
кОвалЬчУк   віталій  Петрович, військовослужбовець Збройних 
сил України;
кабаНеЦЬ Олександр іванович,  військовослужбовець Збройних
 сил України;
хУТОРНий Роман Миколайович, військовослужбовець Збройних 
сил України;
кУбіЦЬкий вадим ігорович, військовослужбовець Збройних сил 
України;
кУбіЦЬкий Роман ігорович, військовослужбовець Збройних сил 
України;
ОвчіННікОв віталій Олександрович, військовослужбовець 
Збройних сил України;
ГРебеНЮк Олександр валентинович, військовослужбовець 
Збройних сил України;
кОвалеНкО   Юрій   Петрович,  військовослужбовець Збройних
сил України;
вДОвеНкО Руслан володимирович, військовослужбовець 
Збройних сил України;
МіщеНкО Тарас Михайлович, військовослужбовець Збройних 
сил України;
бикОв Григорій іванович, військовослужбовець Збройних сил 
України;
кРОПива Сергій андрійович, військовослужбовець Збройних 
сил України;
кРивеНкО вадим валентинович, військовослужбовець Зброй-
них сил України;
ЄфиМеНкО Микола володимирович, військовослужбовець  
Збройних сил України;
бОНДаР Станіслав Олексійович, військовослужбовець Зброй-
них сил України;
кОНДРаТеНкО валентина Миколаївна, волонтер;
МиСЯк валентина  борисівна, волонтер;
ОлійНик Наталія вікторівна,  волонтер;
ЦіРУк Руслан анатолійович, волонтер;
аНДРЄЄва лідія  Михайлівна, волонтер;
СаТкО Сергій Олександрович, волонтер;
лУГОвСЬка валентина Павлівна, волонтер;
Павлів Оксана  Миколаївна, волонтер;
шТУкОвеЦЬкий Дмитро васильович, волонтер;
ГаРНаГа віталій Миколайович, волонтер;
ЄРеМеЄв Олександр борисович, волонтер;
шкУРаТОвСЬкий леонід Сергійович, волонтер;
ГалкіН Сергій анатолійович, волонтер;
СвиСТУН Тарас Олегович, волонтер;
СиРОТЮк Сергій  Петрович, волонтер;
ваСилеНкО анатолій Дмитрович,  волонтер;
ПОліщУк Світлана Петрівна, волонтер;
ЗлеНкО Олександр Петрович, волонтер;
колектив   Приватного   акціонерного   товариства 
«ОбУхівСЬкий МОлОчНий ЗавОД»
колектив  Приватного   акціонерного    товариства 
«киЇвСЬкий каРТОННО-ПаПеРОвий кОМбіНаТ»
колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «М-кваДРО»
колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «аеРОк»
колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «ОбУ-
хівТРаНС»
колектив Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ОлбРіЗСеРвіС»
колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМакС 
іНТеРНешНл»
колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «кОМ-
ПаНіЯ Май»
колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «іНТеР-
аГРОіНвеСТ-2007»
колектив Сільськогосподарського кооперативу «ДОлиНа 
ПлЮС»
колектив Сільськогосподарського товариства з додатковою 
відповідальністю «СвіТаНОк»
колектив Приватного підприємства «вОСхОД-УкРаЇНи»
колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗеР-
НОПРОМ»
колектив Сільськогосподарського виробничого кооперативу 
«ГеРМаНівСЬкий»
колектив Товариства з обмеженою відповідальністю «екС-
ПРеС-С»
кОлОМіЄЦЬ Олена Геннадіївна, начальник управління освіти 
Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
ДУбРОвСЬка аліна Петрівна, заступник начальника управління 
освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської 
області
балДич Ольга Миколаївна, завідуюча дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка»
лУЦеНкО василь Петрович, водій шкільного автобуса 
управління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради 
Київської області
кУРіННий Петро федорович, водій шкільного автобуса управ-
ління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради 
Київської області
ГОРДіЄНкО віктор Петрович, водій шкільного автобуса управ-
ління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради 
Київської області
ГРечаНий володимир леонідович, водій шкільного автобуса 
управління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради 
Київської області
лиТвиН аркадій андрійович, водій шкільного автобуса управ-
ління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради 
Київської області
члеНи РеліГійНОЇ ОРГаНіЗаЦіЇ «РеліГійНа ГРОМаДа 
(ПОМіСНа ЦеРква) ЄваНГелЬСЬких хРиСТиЯН-баПТиСТів  
«СПаСіННЯ» м. Обухів київської області» 
          

Почесною грамотою 
обухівського міського голови 

нагороджуються
за активну життєву позицію, патріотизм, високий 
професіоналізм у захисті від збройної агресії, вчиненої 

російською федерацією проти України та з нагоди
 660-ї річниці із Дня заснування міста Обухова:

в антитерористичній операції/ООС. Має бойові нагороди.
    Після вторгнення рашистів Тарас вступив до лав ЗСУ, 
щоб стати на захист рідної Батьківщини.
     Загинув 10 вересня, виконуючи бойове завдання.
    Семенівка в жалобі, адже  всі, хто знав Тараса Приму,  
про нього відгукуються тільки з позитивного боку, він був 
гарним сином у батьків - Наталії Павлівни та Володимира 
Валентиновича,  взірцем  для брата Юрія та сестри Таїси. 
Відважний захисник, Тарас  був чуйним, добрим і відданим 
сином України, мужнім воїном та справжнім другом своїм 
побратимам.  

Мигаль Марина леонтіївна, директор Академічного ліцею №1 
ім. А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області
шаповал Світлана василівна, директор Академічного ліцею 
№2 Обухівської міської ради Київської області
Марченко вікторія Михайлівна, директор Академічного ліцею 
№4 Обухівської міської ради Київської області
векла валентина василівна, директор Краснослобідського 
ліцею Обухівської міської ради Київської області
Рудь людмила Миколаївна, директор Григорівського ліцею  
Обухівської міської ради Київської області
Мазуренко ірина василівна, директор Германівського ліцею 
імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області
Дробот Ніна Павлівна, директор Семенівського ліцею 
Обухівської міської ради Київської області
Плюта Світлана василівна, директор Долинянської гімназії 
Обухівської міської ради Київської області
шимоненко Ніна борисівна, директор Копачівської гімназії 
Обухівської міської ради Київської області
шевченко анатолій Петрович, директор Дерев’янської гімназії 
Обухівської міської ради Київської області
Глушко людмила володимирівна, головний спеціаліст 
управління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради 
Київської області
лаліашвілі інга елгуджаївна, волонтер
Матіско ірина Михайлівна, фізична особа-підприємець
бурда Наталія Михайлівна, фізична особа-підприємець
федюра Дмитро валентинович, фізична особа-підприємець
коркішко Наталія володимирівна,  фізична особа-підприємець
шихова валентина Миколаївна, фізична особа-підприємець
кравченко Микола Якович, директор КП ОМР «Обухівтепло-
трансбуд»
Даниленко валентина Петрівна, директор ПП «Агротехспілка 
«Україна»
кріпка Наталія Миколаївна, староста сіл Долина, Макарівка 
Обухівської міської територіальної громади
шевченко вадим іррізович, староста сіл Григорівка, Гусачівка, 
Матяшівка Обухівської міської територіальної громади
Задніпряна Тетяна Миколаївна, староста села Германівка 
Обухівської міської територіальної громади
литвин Олена Петрівна, староста села Деремезна Обухівської 
міської територіальної громади
літовченко людмила василівна, староста села Мала 
Вільшанка Обухівської міської територіальної громади
Семенюк Тамара Григорівна, староста села Перше Травня 
Обухівської міської територіальної громади
Гуменюк анатолій Євгенійович, староста села Нещерів 
Обухівської міської територіальної громади
Зленко Тамара василівна, діловод сіл Копачів, Застугна, 
Шевченкове Обухівської міської територіальної громади
лоскутов ігор васильович, директор ТОВ «Ю-ТРАК»
Руденко ігор валерійович, розробник програмного забезпе-
чення у компанії «D-rofus AS»
Цурупа Сергій Григорович, житель села Нещерів
Назаренко Руслан володимирович, житель села Нещерів
Таргаєв Євгеній Олегович, житель села Семенівка
Перніцький костянтин Миколайович, житель села Семенівка
Сушко Сергій іванович, житель села Семенівка
Яценко Світлана Ярославівна, директор Будинку культури села 
Перегонівка
калита Наталія василівна, діловод села Перегонівка
черевко анаталій Олександрович, двірник Будинку культури 
села Перегонівка
войтенко віра василівна, приватний підприємець
Сушко андрій вікторович, приватний підприємець
Сторожик Світлана іванівна, директор Будинку культури села 
Деремезна
Процун ірина Олександрівна, фельдшер Обухівського 
РЦПМСД фельдшерський пункт села Деремезна
левкович Руслан анатолійович, член Добровільного форму-
вання Обухівської МТГ№1
шлапак іван богданович, член Добровільного формування 
Обухівської МТГ №1
Денисенко антоніна Петрівна, прибиральниця службових 
приміщень села Деремезна 
Присяжна Тетяна борисівна, бібліотекар села Деремезна
кисельов Максим Євгенович, меценат
Міщенко Сергій Олександрович, меценат
Пронін Олексій Дмитрович, меценат
лісніченко іван Петрович, волонтер
Марченко Сергій вікторович, волонтер
Петров Михайло Миколайович, волонтер
Повишев Сергій віталійович, директор заводу «РОЯЛ ІН-
ЖИНІРИНГ»
Цибулько анатолій іванович, начальник дільниці бетонно-
змішувального вузла заводу «РОЯЛ ІНЖИНІРИНГ»
Мічульський артем Сергійович, головний інженер заводу 
«РОЯЛ ІНЖИНІРИНГ»
Янголь Марія Олексіївна, няня Першотравенського ЗДО 
«Золотий ключик» Обухівської міської ради
лозова Марина василівна, технічний працівник Філії 
Академічного ліцею №1 ім.А.С.Малишка «Першотравенська 
гімназія»
лимаренко Наталія Олексіївна, кухар Філії Академічного ліцею 
№1 ім. А.С. Малишка «Першотравенська гімназія»
Романенко катерина анатоліївна, член Добровільного 
формування Обухівської МТГ№1
Мовчан Оксана Петрівна, член Добровільного формування 
Обухівської МТГ №1
Побігай Юрій Михайлович, директор Обухівського міського 
Будинку культури
Стельникович Ольга федорівна, заступник директора з 
адміністративно-господарських питань Центру культури і дозвілля 
Пелих лідія Тарасівна, головний зберігач фондів Обухівського 
краєзнавчого музею ім. Ю.Домотенка
Цурупа ігор Сергійович, керівник проекту «Кровоспас» БО 
«Допомога військовим Обухівщини»
Яковенко Надія Петрівна, директор Маловільшанського 
Будинку культури Обухівської міської ради Київської області
Моргун Олена Михайлівна, директор ЗДО «Віночок» Обухівської 
міської ради Київської області
Гаєвська лариса Петрівна, діловод Маловільшанського 
старостинського округу Обухівської міської ради Київської області
Поліщук богдан валерійович, волонтер гуманітарного штабу 
«Інститут розвитку громад» 
Стрижкова валерія анатоліївна, волонтер гуманітарного штабу 
«Інститут розвитку громад»
Юхимчук ірина володимирівна, волонтер гуманітарного штабу 
«Інститут розвитку громад»
ГО «Об’єднання сімей загиблих (померлих) воїнів аТО «Ми 
ПаМ’ЯТаЄМО. ОбУхівщиНа», голова громадської організації   
Ольга Іванівна Тимко
ГО «Материнське серце», голова громадської організації  Іщенко
Віра Іванівна 
Новохатько інна володимирівна, волонтер ГО «Материнське 
серце»

Подякою  обухівського міського 
голови нагороджуються
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  Обухівський міський голова Олександр 
Левченко, вітаючи освітян з початком нового 
навчального року, сказав: «Для усіх нас 
життя поділилося на «до» і «після», коли 24 
лютого розпочалася повномасштабна вій-
на з російським окупантом. Усі педагогічні 
колективи у перші дні війни виступили у ро-
лі волонтерів, допомагаючи забезпечувати 
харчування військових, організовуючи нада-
ння гуманітарної допомоги. Щиро дякуємо 
їм за це. 
   Звичайно, найбільш вразливими у цій 
складній ситуації були і є діти. Саме їм, у 
першу чергу, потрібна психологічна підтрим-
ка та продовження навчального процесу. 
З огляду на більш-менш спокійну воєнну 
обстановку на території нашої громади, 

ОСвІТА ОбУхІвСьКОЇ ГРОМАдИ 
в УМОвАх вОЄннОГО СТАнУ 

  Освітяни Обухівської міської 
територіальної громади напередо-
дні  нового навчального року взяли 
участь у щорічній  педагогічній кон-
ференції, яка пройшла за  участю 
міського голови, його заступника, 
начальника управління освіти місь-
кої ради, фахівців Обухівського 
РУ ГУ ДСНС України у київській 
області. Цьогоріч зустріч пройшла 
у новому форматі, продиктованому 
складним часом воєнного стану в 
країні  - «Освіта Обухівської громади 
в умовах воєнного стану».

умови для навчання та виховання діток 
громади: педагогічним колективам та їхнім 
керівникам, управлінню освіти на чолі з 
Оленою Коломієць, старостам сіл, батькам 
та усім, хто долучився до цієї важливої 
справи. Вітаючи освітян з початком нового 
навчального 2022-2023 року, бажаю міцного 
здоров’я, витримки, сил та натхнення, а 
найголовніше – довгоочікуваної Перемоги 
нашій Україні й повернення до мирного бла-
гополучного життя. Разом -  до Перемоги!"
      Начальник управління освіти Олена Ко-
ломієць   детально зупинилась  на облашту-
ванні в  закладах освіти  укриттів, адже  
безпека дітей у воєнний час  передусім 
пов’язана з наявністю у школі чи са-
дочку надійного сховища, куди  учні чи 

копоті стіни і привели до ладу укриття. 
Відзначила керівник  і допомогу сільських 
старост Малої Вільшанки, Копачева, 
Першого Травня, Долини, які підтримують 
освітян, знаходять шляхи для вирішення 
тих чи інших питань.  При інспектуванні за-
кладів освіти, перевіряючі часто бачили, що 
діти за власної ініціативи долучалися до 
облаштування  підземних сховищ, зокрема, 
намалювали карту України та повісили її в 
облаштованому класі. 
      Стосовно дошкільної освіти Олена Ген-
надіївна наголосила, що у громаді  в ком-
фортних дитсадках для малечі створено 
2050 місць,  у 81 групі виховується 2017 
дітей. З початком війни садочки зачинили 
свої двері для малят, але з  20 березня 
було організоване  заняття онлайн. До ство-
реного телеграм-каналу «Дитячий садок 
«Онлайн Обухів» доєднались дітки, разом 
зі своїми вихователями  і батьками вони ро-
били поробки, малювали, займалися з пси-
хологом.  Дистанційна робота в закладах 
дошкільної освіти викликала захоплення в 
області. У червні  наша малеча почала від-
відувати дисадки. Першими відновили робо-
ту два садочки, решта  - працюватимуть 
дистанційно.  
  У закладах середньої освіти громади 
навчалось понад 6600 учнів. Цього року 
завершено перехід навчальних закладів 
до нового  формату, так школи І-ІІ ступенів 
стали гімназіями, а І-ІІІ - ліцеями. 
   Нововведенням освітніх закладів буде  
щоденна хвилина мовчання за загиблими, 
яку  запропонував проводити Президент 
України Володимир Зеленський.
    Керівник освітян поінформувала, що 120 
педагогів пройшли атестацію, оновлюва-
лись нормативні бази. З 1 червня рішенням 
виконкому вартість харчування в закладах 
дошкільної освіти  склала 65 грн на день, 
з яких 45  грн оплачує міська рада, решта - 
батьківська плата.    
     Олена Геннадіївна наголосила, що фор-
ма організації освітнього процесу може 
змінюватися з онлайн до офлайн - управ-
ління освіти готове до змін. 
       На початку  минулого навчального року 
ліцей №1  міста Обухова поповнився шкіль-
ним автобусом. Для підвезення дітей цьо-

ми можемо розпочати новий навчальний 
2022-2023 рік. Для цього було зроблено 
чимало роботи усіма учасниками освітньо-
го процесу: педагогами, батьками, керівни-
ками закладів та органами місцевого  само-
врядування. Колективи освітніх закладів 
разом з батьками визначили прийнятні для 
дітей форми навчання (онлайн, офлайн, 
змішана та сімейна).
     Найголовнішою умовою початку очного 
та змішаного навчання є наявність тимчасо-
вих укриттів під час повітряної тривоги, а 
тому нами були визначені та підготовлені 
саме ті навчальні заклади, які можуть це 
забезпечити.  Загалом  оцінюємо  зроблену
роботу та підготовку до нового навчально-
го року на «відмінно». Велика подяка 
усім, хто допомагав створити необхідні 

укриття в   гімназіях та ліцеях 
громади.

дошкільнята  прослідують  під 
час повітряної тривоги.  Олена 
Геннадіївна   повідомила, що  за
невеликим винятком, освітні 
заклади громади мають облаш-
товані укриття, де безпечно  по-
чуватимуться діти.  В деяких се-
лах громади педагоги дуже 
якісно і креативно підійшли  до 
вимоги облаштування  укриттів, 
в результаті останні вийшли 
такими, що їм по-доброму  поза-
здрять  навіть деякі міські школи.

    Очільниця освітян подякувала  за   
титанічний труд  педагогічним і технічним 
працівникам,  сільським   старостам,  усім, 
хто долучився до створення надійних 
захисних споруд, облаштованими класними 
та  ігровими кімнатами,  вбиральнями, 
медпунктами, вентиляцією, електрикою, 
з  достатнім запасом  води, аптечок, 
електричних ліхтариків і т.д.  Комісія   у скла-
ді міського голови, заступника міського 
голови, представників  міської ради, поліції, 
санітарної служби,  ДСНС  обстежила всі 
наявні захисні споруди цивільного захис-
ту та  укриття, які знаходяться в освітніх 
закладах громади, та визнала їх високу 
готовність  до навчального року в умовах 
воєнного стану. Тим гімназіям  та ліцеям, 
які не мають укриттів, запропоновано або 
онлайн-навчання,  або підвіз дітей до тих  
закладів, де є безпечні укриття. Проте 
батьки дітей цих навчальних закладів 
обрали дистанційне навчання.  
    Розповідаючи про ремонти у підвалах,  
начальник управління освіти повідомила, 
що   в одному із закладів освіти зробили не-
можливе -  працівники самотужки де-
монтували величезний котел, відмили від 

горіч  використовуватимуть   
три  з п’яти автобусів  (два  
вилучені для армії).  Очіль-
ниця освітян подякувала во-
діям за роботу по евакуації 
населення з Бородянки, Не-
мішаєва, Ірпеня, Великої 
Димерки Київської області  
та Чернігівщини.
     Зупиняючись на освітньо-
му процесі, Олена Коломієць 
наголосила, що навіть  в умо-
вах воєнного стану випуск-
ники ліцеїв отримали високі 
бали у  національному муль-
типредметному  тесті, зокре-
ма максимальні 600 балів  
здобув  випускник  Академічного  ліцею  №3 
Козачук Дмитро. 400 балів набрали Байдур 
Катерина (ліцей №4) Богатирьов Олексій 
(ліцей №5),  Крамар Софія, Хоменко Марк 
(ліцей ім. В.Мельника) та Андрущенко Ва-
лерія  (Германівський ліцей).  У 200   балів  
оцінили знання  одного випускника ліцею 
№1, по три - з ліцеїв №3, №5, ім. В.Мельника. 
   Якісні навчальні послуги надавались усім 

здобувачам освіти. До мережі інтернет 
підключені всі освітні заклади громади, всі 
вони мають власні веб-сайти. 
     Для дітей з  особливими потребами ство-
рені  інклюзивні   класи.  У 15 закладах гро-
мади відкрито 25 інклюзивних груп. За під-
сумками роботи 2021 року всі 98 працівни-
ків пройшли фахову підготовку.  Придбано 
обладнання для психо-фізичної корекції на   
618 тис. грн. 
   У 2021-2022  навчальному році  позаш-
кільною освітою охоплено 1240 вихованців 
у Центрі творчості дітей, юнацтва та молоді 
«Романтик». Вихованці ДЮСШ виборювали 
призові місця на чемпіонатах України.
  З 24 червня на базі ліцеїв №3 та №5  був 
організований табір для дітей Аrt-Creative.     
  На завершення очільник освітян поруши-
ла тему волонтерства, адже з перших днів 
війни педагоги громади  відкрили укриття  
для людей, організовували чергування 
у закладах освіти, плели сітки, кікімори,  
пекли, готували і передавали на фронт те, 
що було потрібно.
   Вітаючи освітян з новим навчальним 
роком, Олена Коломієць наголосила, що  
незважаючи на складні виклики, пов’язані 
з повномасштабною війною в Україні,  
зроблено все можливе, аби навчання в 
громаді відбулося. 

    Завідувачка дошкільного закладу «Ру-
шничок» Оксана Герасимчук розповіла як 
вихователі та дітки отримали новий досвід 
у   реаліях сьогодення, освоївши дистанцій-
ну освіту, створили публічний телеграм-
канал "Онлайн-Обухів". Провідний фахівець 
відділу організації заходів цивільного за-
хисту Обухівського РУ ГУ ДСНС України у 
Київській області  Ольга Миргородська  по-
інформувала про результати обстеження 
захисних споруд цивільного захисту та 
найпростіших укритів, які знаходяться в 
закладах  освіти, та готовність даних закла-
дів до навчаня, а фахівець ДСНС із запобі-
гання надзвичайних ситуацій Владислав 
Секрет розповів про алгоритм дій вчителів 
під час сигналу «Увага! Повітряна триво-
га!» та  запропонував  створити  в закладах 
освіти класи безпеки.
   Завершуючи конференцію, заступник 
міського голови Антоніна Шевченко подя-
кувала усім освітянам за роботу, виділив-
ши освітянський гуманітарний штаб на чолі 
з Аліною Дубровською,  відзначила дирек-
тора Краснослобідського ліцею Валентину  
Веклу, керівників освітніх закладів №3 
та №5 Обухова, сільських шкіл. Вітаючи 
з  новим навчальним роком, Антоніна Ва-
силівна  наголосила, що незважаючи на те, 
що в нашій країні вже понад півроку триває 
повномасштабна війна, навчальний процес 
у більшості освітніх закладів починається 
вчасно і важливо, що навчання триває. 

  Нехай цей навчальний рік принесе  усім 
довгоочікуваний мир і перемогу України над
ворогом. Нехай  у гімназіях, ліцеях і  садоч-
ках не буде повітряних тривог, учні  нав-
чатимуться у своїх класах, здобуваючи   
знання, підкорюючи нові вершини. Нехай 
кожен день наповниться позитивними 
результатами та  новим досвідом.   
                                               Олена ДРачУк

в одному з укриттів. 


