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ПрО  стаБілізаЦійні  відключення  
електрОенергії                          стор.1

   16 жовтня 2022 року  на Донеччині у бою за Батьківщину 
обірвалося життя нашого земляка з Красної Слобідки

  Бардадима ВладислаВа ІВаноВича, 
бойового медика 2-го механізованого взводу 2-ої механізованої 
роти 1-го механізованого батальйону військової частини А4053.
    Владислав   народився 2 березня 1979 року в селі Красна 
Слобідка. Навчався в Обухівській ЗОШ №5. По закінченню шко-
ли у професійно-технічному училищі Українки  здобув   кваліфі-
кацію електрика. Служив у лавах ЗСУ. Опісля Владислав 
працював у столичній фірмі «Ранет», а з 2011 року -  у міському 
господарстві з питань благоустрою  міста Києва.
     2015 року Владислава  мобілізовано на військову службу 
на Схід країни в зону АТО. У березні 2017 року повернувся 
додому. Продовжував працювати різноробочим. 
      Після повномасштабного   вторгнення російських окупантів 
на територію України Владислав Бардадим був мобілізований 
до Збройних сил 7 березня 2022 року. 
   Загинув вірний військовій присязі військовий 16 жовтня 
2022 року неподалік с.Опитне Покровського району Донецької 
області під час виконання бойового завдання по виявленню та 
знищенню противника.
  «З болем у серці Обухівщина проводжає своїх синів в 
останню путь. Це велика втрата не лише для рідних і близьких 
українських захисників, а й для усієї України.
    Висловлюємо слова глибокої скорботи та щирі співчуття 
мамі Ользі Петрівні, двом синам Владислава – Кирилу та Івану, 
усім рідним, близьким, друзям та односельчанам загиблого», 
-  йдеться на сторінці  Обухівської міської ради.
  Для когось він був другом, для когось братом… Хтось 
випадково познайомився з ним там, у горнилі війни. Владислав 
був  доброю та світлою людиною, справжнім товаришем з 
великим чуйним серцем. 
  Герої не вмирають! Вони просто перестають бути поруч. 
Відлітають тихенько, не попрощавшись, і там, на небесах, 
продовжують нас захищати.
   Світла пам’ять тобі, наш Герою! Низький уклін, Захиснику 
України! 

      У відповідь на  Указ Президента України, за яким вводиться в 
дію рішення рнБо  «Про застосування та внесення змін до пер-
сональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)», введені персональні санкції проти кінцевого 
бенефіціарного власника ККПК Володимира Крупчака, ПраТ 
«Київський картонно-паперовий комбінат» розмістив на сайті 
підприємства свою офіційну позицію. наводимо  її текст повністю.
   «20 жовтня 2022 року з відкритих джерел в мережі Інтернет нам 
стало відомо, що на сайті Президента України було опубліковано 
Указ Президента України №727/2022 від 19.10.2022, згідно з яким 
введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)» (далі – Рішення РНБО).
   Відповідно до тексту рішення РНБО, введено персональні санкції 
стосовно громадянина російської федерації Крупчака Володимира 
Ярославовича.
   Слід зазначити, що ні в указі Президента України, ні в рішенні 
РНБО не вказано будь-яких підстав та мотивів для застосування 
обмежувальних заходів до Володимира Крупчака.
   Єдиним акціонером ПрАТ «Київський картонно-паперовий ком-
бінат» є австрійська компанія Pulp Mill Holding GmbH (Палп Мілл 
Холдинг ГмбХ), а кінцевим бенефіціарним власником є громадя-
нин Республіки Кіпр Володимир Крупчак, який не є громадянином 
росії вже понад 14 років. У січні 2008 року В.Крупчак вийшов із 
громадянства рф і в подальшому отримав громадянство України.
   У подальшому, у 2017 році, у зв’язку з виїздом на постійне міс-
це проживання до Європейського Союзу В.Крупчак отримав гро-
мадянство Республіки Кіпр.
  Окремо хочемо наголосити, що ПрАТ «Київський картонно-па-
перовий комбінат» не перебуває під санкціями та продовжує пра-
цювати в звичному режимі, належним чином виконуючи взяті на 
себе зобов’язання перед своїми партнерами та працівниками, 
забезпечуючи стабільну підтримку економіки України та її громадян».

загинув військовий з красної слобідки Офіційна пОзиція КиївсьКОгО 
КпК щОдО УКазУ президента 

УКраїни №727/2022 від 19.10.2022

   для того, аби підтримати енергосис-
тему після ворожих обстілів та руйну-
вань енергетичних об’єктів, за розпо-
ряженням нЕК «Укренерго» в Київській 
області щоденно будуть відбуватися 
стабілізаційні відключення світла. 
    
   Кілька днів тому на сайті ДТЕК  з’явили-
ся  графіки  потенційних відключень  елект-
роенергії за групами споживачів, згідно з 
якими  відключення кожного клієнта трива-
ло не більше, ніж чотири години  на добу.  
  Однак  після влучання ворога по кри-
тичному  енергооб’єкту Київщини  27 жовт-
ня у ДТЕК повідомили, що графіки стабілі-
заційних обмежень, які складені напере-
додні, більше не актуальні. На жаль,  наго-
лосили у компанії, найближчими днями бу-
дуть застосовані більш жорсткі й тривалі 
відключення електропостачання.
    «Вночі ворог здійснив черговий  теро-
ристичний  акт  - обстріляно  об’єкт кри-

ваЖливО!

У КиївсьКій ОБЛасті дЛя УниКнення аварій неК «УКренергО» 
ввОдить БіЛьш триваЛі еКстрені відКЛючення 

еЛеКтрОенергії   
      росія знову атакувала об’єкти критичної інфраструктури. З 
ладу виведена  низка критично важливих об’єктів. Внаслідок 
цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 
30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення 
столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія 
нЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження 
- повідомляється на сайті дТЕК Київські регіональні електричні 

мережі. 

тичної   інфраструктури Київ-
щини, -  повідомив у відеозвер-
ненні мешканців столичної об-
ласті голова  КОВА  Олексій  
Кулеба. - На  жаль, руйнування 
і пошкодження серйозні. Через 

та ввечері з 17:00 до 23:00. 
   Бізнес-клієнтів просимо обмежити ви-
користання   зовнішнього освітлення фа-
садів офісів, ресторанів, торгових цен-
трів.
    Ці прості кроки допоможуть знизити 
необхідність відключень або  кількість 
відключених  будинків.  Наразі  це  найкра-
ща підтримка   енергетиків, які в режимі 
24/7 роблять усе можливе, щоб кожен 
вдома мав світло», - висловили прохання 
ДТЕК Київські регіональні електричні 
мережі  
      В енергокомпанії  зазначили, що також
трапляються аварії на розподільчих мере-
жах з різних причин (перенавантаження, 
пошкодження сторонніми особами тощо), 
через які споживачі можуть бути без світла. 
  Якщо у вас після скасування стабі-
лізаційного відключення  не з’явилось світ-
ло  -  дТЕК Київські регіональні елект-
ричні мережі просять їх повідомити про 
це через канали   комунікації: Вайбер  та  
Телеграм-бот, через  сторінки в мережі 
Фейсбук.  У компанії пообіцяли зробити все 
необхідне, щоб оперативно усунути аварію 
та повернути  світло.
     У ДТЕК розрозповіли  як правильно 

вмикати електроприлади після стабілі-
заційного відключення.
    При відновленні електропостачання спо-
живачі відразу вмикають потужні елект-
роприлади. Це спричиняє одночасний зна-
чний ріст навантаження та аварії на елект-
ромережах. Як наслідок - мешканці пов-
торно залишаються без світла, але вже че-
рез аварію на лініях. Щоб цього уникнути, 
ДТЕК Київські регіональні електромережі 
просять дотримуватися простих правил 
розумного енергоспоживання.
    
   П’ять рекомендацій як правильно 
вмикати електроприлади після ста-
білізаційного відключення.
  Якщо у вас зникло світло  - від’єднайте 
від мережі  всі енергоємні прилади: праль-
ні машини, чайники, бойлери, електрона-
грівачі, електроопалення, електроплити. А 
також вимкніть світло в приміщеннях.
    Після того, як у вас з’явилось світло, од-
ночасно не вмикайте всі енергоємні прила-
ди - обігрівачі, бойлери, електроплити, 
електрочайники тощо. Якщо у вас вдома 
декілька енергоємних приладів, обмеж-
тесь включенням у мережу одного прила-
ду, а інший увімкніть вже після закінчення 
використання попереднього.
   Енергоємні прилади, що мають таймери 
включення, запрограмуйте на роботу в 
нічний час з 00:00 до 06:00 ранку.
   Споживачам, які мають в користуванні 
електродвигуни і насосні станції, рекомен-
довано відключати їх від мережі, адже 
електродвигуни дають надзвичайно висо-
ке навантаження під час свого пуску. 
Вмикайте їх у мережу через 20-30 хвилин 
після появи електроенергії.  

це буде відбуватися аварійне  і екстре-
не відключення від електроенергії спожи-
вачів. Прошу підготуйтесь до цього нас-
тільки, наскільки це можливо. Також про-
довжуйте тотально економити елект-
роенергію, вмикаючи електроприлади 
виключно в тих   випадках,  коли це вкрай
необхідно. Фахівці вже працюють для 
відновлення електропостачання. Тримай-
мося. Це важкий період, який ми мусимо 
пройти».
    У  ДТЕК повідомили, що  енергетики 
компанії разом із спеціалістами НЕК «Укр-
енерго», іншими екстреними службами й 
органами державної влади роблять усе 
можливе для скорішої стабілізації ситуації.
    «Просимо усіх клієнтів підтримати 
енергетиків у боротьбі на енергофронті. 
Для цього споживати електроенергію 
помірно - вмикати енергоємні прилади по 
черзі,  максимально   знизити   споживан-
ня електроенергії  зранку з 06:00 до 11:00 
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вічна слава герОям україни!

      лихо й розпач  залишає після себе московитська орда.  Вбивства та гвалтування  мирних жителів, руйнування 
житлових будинків, знищення  закладів освіти,  критичної інфраструктури стали візитівкою країни-терористки.  
    Вісім місяців боронять  кордони своєї держави відважні українці. Шана і дяка нашим захисникам, котрі  стри-
мують ворога, женуть його з української землі. У звільненні Київщини, чернігівщини, у боях за донбас брав участь 
і наш земляк - Євгеній Володимирович чЕрнюШоК.  13 жовтня поблизу Вугледара Євгеній загинув.  довгих сім 
днів чекала родина та друзі на  свого героя.  І ось зранку 20 жовтня  живим  коридором  обухівці зустріли  Євгенія, 
який  повернувся додому з донеччини, щоб знайти спокій на своїй святій землі,  на якій  народився, виріс,  яку 
захистив у 2015-му й 2022-му, і яка прийняла  свого сина - Великого воїна  -  на вічний спочинок.   

  Зі знімка усміхається вся родина Чер-
нюшків  -  мама Ірина Кузьмівна, батько  Во-
лодимир Володимирович, їхні сини -  Юрій 
з дружиною Олею та донечкою Лорою, 
та Женя зі своєю другою половинкою,  
теж Олею. Гарні, успішні, упевнені у зав-
трашньому дні. Хочеться дивитися і  радіти   
за них. Це фото зроблене ще  до війни.
     
    ... Важкий хрест втрати синів  випав на 
долю Ірини Кузьмівни. Двічі вона оплакувала 
своїх дітей - старшого сина Вадима вона 
поховала, коли йому виповнилось 24, а 
молодшого Євгенія - у його  37.
      Родина Чернюшків знана і шанована на 
Обухівщині. Знали і поважали  обухівці  ста-
рших представників їхнього роду - Красько-
вих: Кузьму Андрійовича - заслуженого пра-
цівника культури, керівника Обухівського на-
родного хору, і Галину Гордіївну - Почесну 
громадянку  Обухова, педагога, голову ради 
ветеранів. У знак вдячності  на честь тала-
новитого хормейстра ім’ям Кузьми Красько-
ва названо вулицю в центрі, де він  жив, і де
живуть нині його дочка Ірина Кузьмівна з чо-
ловіком Володимиром Володимировичем. 
     Старший Чернюшок - відомий лікар-інфек-
ціоніст Обухівської лікарні, в минулому -  за-
відувач інфекційного відділення   Українсь-
кої  лікарні, Ірина Кузьмівна - медсестра. 
Інтелігентні, освічені люди, вони і дітей ви-
ховували у повазі до старших,  в любові до 
рідної землі. Старший Юрій - викапаний ба-
тько, і характером вдався в нього - спокій-
ний, виважений, правильний, а молодший 
Женька-пустунчик - абсолютна протилеж-
ність старшому братові.   Балагур, гуморист 
і жартівник - казали про Євгенія   рідні та  
численні друзі-товариші. 
    - У нас із братом невелика різниця у ві-
ці, я 1982-го, а він 1985-го, але оскільки я 
старший, то в дитинстві завжди опікувався  
і  відповідав   за нього, -  розповів про  Євге-
нія  брат Юрій. - Хист до гумору в нього ви-
явився змалку. Він смішив усіх і в дитинст-
ві, і в дорослому житті. Женя умів і любив 
жартувати. І  його  за  це  обожнювали друзі 
та родина. Пригадую поїздку Жені у його 
першій машині,  старенькій, без  сигналізації. 
Посадив  він у салон мою доньку Лору, а їй 
тоді було, може, років 7. Проїхати трохи,  зу-
пинились у Центрі і пішли до магазину. Зди-
вована дитина запитала, чому дядько не 
поставив на сигналізацію машину, бо мо-
жуть же вкрасти. Женька  повертається, 
наводить палець на машину і каже голосно: 
«Пік-пік-пік. Машина вже  на сигналізації».  
Такий він, наш Женька».
     А ще менший Чернюшок мав багато дру-
зів. Вони поважали його за надійність, щед-
рість і  безкорисливу допомогу. 
   «Такого надійного  товариша і однодумця, 
-  поділились  найближчі з його «банди», -  у
 нас більше не буде. Він дуже любив дітей, 
просто боготворив, особливо доньку Полін-
ку. Тому  не дивно, що  він мав аж шестеро 
похресників. І навіть у свій останній приїзд 
з передової у серпні Женя встиг похрестити 
ще одне немовля. Нам не вистачатиме його 
жартів, він був як паличка-виручалочка:  за-
вжди підтримував наших хлопців, хто потре-
бував його допомоги. Наша дружна коман-
да втратила  свого командира».     
     Женя  навчався у школі імені Малишка.  
У 2009 закінчив Київський національний 
університет будівництва і архітектури. Три-
валий час працював  за фахом у будівництві, 
в компанії  «БРСМ-Нафта».

     У  липні 2015-го Євгеній був мобілізований 
на Схід у зону АТО. У складі Національної 
гвардії  виконував  завдання  по охороні об’-
єктів інфраструктури Слов’янська на Донеч-
чині, споруджував лінії оборони, взводно-
опорні пункти. Прослужив у складі Збройних 
сил України понад рік, до жовтня 2016-го. 
Демобілізувавшись, повернувся до роботи   
у компанії  «БРСМ-Нафта». 
   Знаковим для молодого чоловіка став 
2020 рік - саме тоді він одружився. За сло-
вами брата Юрія, за родинним столом Же-
нька намагався завжди сідати між двома 
Олями - між своєю дружиною та дружиною 
Юрія. «Щоб  загадане бажання збулось», - 
шуткував він.
     Через рік у пари з’явилась донечка Полін-
ка. Батько душі не чув за своєю маленькою 
копією. 20 лютого  цього року Полінці випов-
нився рік. На таку подію родина Чернюшків 
запросила дідусів та бабусь, дядька, тітку і 
сестричку Лору, першу похресницю Євгенія. 
Тепло пройшли іменини у колі родини, а 
через  чотири дні розпочалась  війна. 
   Вранці 24 лютого росія почала повно-
масштабне вторгнення на  територію Украї-
ни, одночасно атакувавши країну ракета-
ми, авіацією і наземними військами відразу 

по  декількох  напрямках. У перший же день
війни  Євгенія призвали до війська, бо він 
перебував  у  резерві першої черги військо-
возобов’язаних. Потрапив до 72 ОМБр імені 
Чорних запорожців, що дислокувалась у 
Білій Церкві.
      Перші дні війни були найскладнішими 
для нашого війська, але  всіх зігрівала дум-
ка, що вони захисники - вони боронять  рідну 
землю, свої родини, свою державу.
    Женя розповідав рідним як на початку 
березня їхня бригада розгромила російсь-
ку танкову колону під Броварами. Це був 
великий успіх українських військових, вна-
слідок якого  провалився наступ рашистів на 
столицю. Тоді нардепка Тетяна Чорновіл  ке-
рувала протитанковим розрахунком і та-
кож брала участь у славнозвісному бою під 
Броварами. За  два  тижні до війни з відомо-
го столичного заводу Тетяна вивезла 35  
ракет «Стугна». У  цьому бою  українці  зав-
дали серйозних втрат російській танковій 
колоні та змусили її  тікати.   
   Після Броварів підрозділ 72 бригади, в яко-
му перебував Женя, перекинули на Черні-
гівський напрямок. І знову Господь був на бо-
ці «запорожців», орків відігнали аж до Ніжина. 
   А за кілька днів  бійці 72 бригади  вже 
захищали підступи до столиці і допомогали  
ворогу «добровільно відійти». У квітні  наші 
війська звільнили північну частину Київщи-
ни.  Через загрозу повторного наступу з боку 
Білорусі, Чорні запорожці майже місяць 
стояли в лісопосадці в одному з населених 
пунктів області.  
     Наприкінці травня бригаду передислоку-
вали на Схід, у Донецьку область, утриму-
вати оборону Світлодарської дуги. В той час
наші союзники  вели перемовини про поста-
чання зброї, якої катастрофічно не виста-
чало на Сході.  Перевага  була не на користь 
ЗСУ. Ворог закидав  наші позиції вогнем, а 
нам не було чим йому відповісти.  Підрозділи 
72 ОМБр утримували Вуглегірську ТЕС.
   - Женя розповідав як наші війські  тоді 
збили  ворожий  літак, що залетів на  позиції
українських військових і почав їх обстрі-
лювати, -  поділився Юрій Чернюшок. -   На-
ші хлопці збили літак з переносного ЗРК 
і захопили  в полон пілота. Ним виявився  
«вагнерівець» - член приватної війської ком-
панії  «Вагнер». Цей епізод тоді швидко роз-

що, можливо, не буде зв’язку, заспокоював, 
що все буде добре, казав, що кохає її та  
донечку, просив берегтися.  На тому кінці те-
лефона Оля чула гучні звуки вибухів.  А 
після розмови з дружиною  Євгеній напи-
сав другові: «Молись!». Ніби передчуваючи 
лихе, дружина встигла записати свою 
останню розмову з чоловіком. Щоб дитина 
не забула татків голос. Увечері Женя на 
подзвонив... І зранку...  
     Євгенія  завжди пам’ятатимуть  рідні та  
друзі.  Усміхненим він залишиться у пам’яті 
всіх, хто його знав. Він поспішав жити, за 
своє коротке життя намагався зробити стіль-
ки, скільки іншим не вистачило й за  два. Ат-
летичної статури, він з юності займався 
спортом, захоплювався східними бойовими
мистецтвами. У мирний час удома облаш-
тував собі спортивний куточок, своєрідний 
тренажерний зал. Навіть будучи на війні,  
намагався підтримувати себе у формі.
       Дружина Ольга   повідала про захоплен-
ня чоловіка - він колекціонував ножі,  міг  го-
динами розбирати, чистити свою колекцію 
холодної зброї. Ніж для нього був   найкра-
щим подарунком. Без ножа він не виходив 
з дому.  Найцінніші в його колекцї ножі 
фірми «Ка-Бар» та «Спайдерко» і годинник 
«Касіо». Саме тому ці речі поклала дружина 
до труни свого чоловіка.
      За словами рідних, Євгеній дуже пишав-
ся, що служить у славнозвісній 72 окремій 
моторизованій бригаді імені Чорних запо-
рожців, девіз якої: «Україна або смерть!».
     ... За Україну, за її волю мужній захисник 
віддав життя. Прощання з Євгенієм Чернюш-
ком відбулось 21 жовтня на площі перед 
ОЦКіД. Море людей прийшло, щоб віддати 
останню шану воїну-герою. Опустившись 
на коліна, зустрічали обухівці труну, оповиту 
Державним прапором України і  прапором  
72 ОМБр імені Чорних запорожців. 
   Літію за загиблим провело духівництво 
Обухівського благочиння. 
    Хвилиною мовчання вшанувала громада 
подвиг Євгенія Чернюшка.
    Виступили керівники громад - секретар  
міськради Сергій Клочко і голова районної 
-  Антон Карманов, заступник РТЦ СП Свя-
тослав Рудзік, голова ГО родин загиблих 
(померлих) бійців «Ми пам’ятаємо. Обухів-
щина» Ольга Тимко. Слова співчуття і вдя-
чності вони висловили  батькам за сина-
героя. Сергій Клочко запевнив, що Євгеній 
Чернюшок поповнить когорту Почесних гро-
мадян Обухова, які загинули за Україну. 

дЛя всіх тепер ти - веЛиКий вОїн і герОй

летівся інтернетом. Під час бою 23 червня 
Женю поранило в голову. Тут же, на позиції, 
хлопці надали один одному першу медичну 
допомогу і   їх відправили  до госпіталю  іме-
ні Мечникова  у Дніпро. Один з осколків хірур-
ги так і не змогли дістати. Післяопераційну 
реабілітацію брат проходив  у Трускавці, по-
тім удома в Обухові. День народження Же-
ні 6 серпня ми вирішили відзначити,  він же 
ще був удома. Зібрались рідня і найближчі 
друзі. Хто б міг тоді подумати, що це останні  
його іменини...  
      13 серпня  молодого чоловіка  відправи-
ли на Схід - у Вугледар (Донеччина), де  бій-
ці 72-ї тримали оборону, вели бойові дії.  
Все змінилося, коли ворог  почав наступ. Ро-
сіяни постійно обстрілювали позиції укра-
їнських військових. Село Павлівку під Вуг-
ледаром  окупанти зрівняли  із  землею. Його 
мешканці, ті, хто там лишився, практично 
цілодобово сиділи в ямах чи льохах. 
      Наші військові  кілька разів  штурмували 
позиції противника, які були дуже укріплені.  
В один із наступів ворог почав накривати 
наші позиції  артилерією та  градами. 
   За словами дружини, чоловік їй теле-
фонував двічі на день - вранці та ввечері. 
13 жовтня  раненько він подзвонив, сказав, 

родина чернюшків

Євгеній з дружиною ольгою та 
донечкою Полінкою

   Приспущені з чорною стрічкою Державні 
прапори України. Багатолюдна жалобна 
процесія провела до місця вічного спочинку      
Героя, що віддав життя за свою країну. Вічна 
пам’ять, шана і слава тобі, Герою...

    олена драчУК

Євгеній чернюшок 

 дружна команда чернюшка

на бойовій позиції з побратимом
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 «я для тебе і жив, 
               український нарОде...»

    розповідає староста Перегонівки 
надія черевко:
    - Ми втратили не просто воїна, який 
за споконвічним обов’язком справжнього 
чоловіка став на захист рідної землі, а 
людину великого серця і світлої душі. 
Його знав і поважав кожен перегонівець. 
Бо ж було таки за що. Як було не ша-
нувати чоловіка, який, маючи хист до бу-
дівельних та інших робіт  із спорудження, 
вдосконалення сільського житла і взагалі 
селянського   побуту, розуміючись на красі,
завжди приходив на допомогу односе-
льцям. Нікому не відмовляв. І вже як 
зробить, то можна тільки полюбуватися.
Золоті руки були в майстра.
   Віталій Миколайович запам’ятається 
нам завжди усміхненим, доброзичливим, 

вічна слава герОям україни!

      Злощасний понеділок 10 жовтня. масованого ракетного нападу зазнала вся територія країни, в тому числі 
й нашої обухівщини. Постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові квартали наших міст і сіл. не 
обійшлося і без жертв серед мирного населення. Як завжди, гаряче було й на сході країни, де точилися того дня  
запеклі бої за звільнення української землі від московського агресора. Кровопролитні бої. В одному з них, на 
жаль, не вберігся й не розминувся із ворожею кулею  наш земляк з Перегонівки - 51-річний сержант-доброволець 
Віталій сКрЕКоТЕнь. За кілька днів старі й малі вийшли у центр села, щоб попрощатися й провести в останню 
дорогу. минають дні, а біль і несправедливість втрати не проходять не лише в рідних: селяни ніяк не можуть 
повірити й змиритися із загибеллю свого воїна-захисника. для Перегонівки це перша болюча втрата на новітній 
московсько-українській війні. а ще, вони цілком слушно вважають, що про бійця-орденоносця має знати широ-
кий загал  усієї обухівської громади.

привітним. Небайдужий, активний, він 
обирався депутатом тодішньої сільської 
ради. Селяни  щиро віддавали за нього го-
лоси, бо впевнились,  що Скрекотень завж-
ди і в усьому відстоюватиме їхні інтере-
си, вболіватиме за весь населений пункт. 
Скільки сил і вміння доклав майстер до 
встановлення пам’ятного знака, взагалі 
облаштування й оформлення центру села.
  Можна сказати - ідеальний чоловік, 
батько, нарешті, дідусь, вірний і надійний 
товариш. Удвох з дружиною Світланою 
виростили чудових донечок - Марину й 
Ілону, видали заміж, діждалися першого 
внучка - Тимофійка.
  З роками у Віталія тільки додавалося 
доброти, співчутливості, любові,  мудрості. 
Особливо, коли став пасічником. Чи не 

першим на все село, відомим в окрузі. А 
хіба пасічники, що пораються біля Божих 
комах, бувають недоброзичливими?
     А потім був драматичний і трагічний 
2014 рік. Ворог-загарбник посунув на нашу
землю. Віталія мобілізували. Довелося про-
йти безліч боїв. Піски. Опитне. Донецький 
аеропорт. Був серед тих, хто обороняв 
летовище. За ті героїчні бої нагороджений 
почесним знаком  «За оборону Донецького 
аеропорту». Був поранений.

   24 лютого, коли московський агресор 
повномасштабно  посунув  на  Україну, пе-
ревернулося життя мільйонів. Кожен 
шукав своє місце. Віталій записався до 
територіальної оборони Обухівщини. Про-
ходив тут вишкіл, ділився досвідом з 

молодшими, ще необстріляними. А коли 
стали формувати батальйон  добровольців 
для відправлення на фронт, він, зрозуміло, 
був серед них. Їхній підрозділ воював у  
найнебезпечніших місцях, та доля берег-
ла. Виходив з оточення,  де сержант Скре-
котень відзначився сміливістю й фронто-
вою винахідливістю. До Дня Незалежнос-
ті України був нагороджений високою 
державною нагородою - орденом «За 
мужність» ІІІ-го ступеня. Та бої йшли за 
боями. Ніколи. Не до нагород було. Він так 
і не встиг одержати орден...
   
   Пригадує донька героя - марина:
   - Татові у спадок дісталася садиба у цен-
трі Перегонівки. Старенька дідівсько-ба-
тьківська хата, город вниз до річки Красної. 
Будівельник за фахом, небайдужий до 
всього за натурою, з неспокоєм до  вдоско-
налення, з якимось вродженим захоплен-
ням красою, любов’ю до природи, він 
звичайно ж багато що переробив, пере-
будував на свій манер осучаснив. І стала 
садиба з двоповерховим будиночком, ін-
шими будівлями  ошатною й красивою. По-
садив чудовий сад. Добився дозволу і 
внизу на березі викопав копанку.  А ще -  
завів пасіку. Майже випадково, хоча, ма-
буть, цей намір визрівав у нього давно. 
Спочатку завів один вулик, потім було їх 6, 
9, 15, а останнім часом пасіка розширилась 
до 40 бджолосімей. При своїй постійній 
зайнятості як він тільки і встигав їх зразково 
доглядати. Правда, у помічники залучав 
усе сімейство, і зятів також.
   Нинішнього літа мали урочисту й при-
ємну подію - віддавали заміж сестричку 
Ілону. Тато відпросився на весілля. Приїхав 
напередодні і ми ще встигли 16 червня 
відзначити у колі родини його іменини. 
А потім було весілля. Тато казав тост-
побажання молодятам. Запам’яталися йо-
го слова: «Ви живіть щасливо, а ми вас 
захистимо». Тато був дуже великим пат-
ріотом, дуже переживав за все українське, 
за Україну. Він і воювати пішов, щоб 
захистити її, щоб вона збереглася як 
держава.
   А ще тато дуже любив нашого синочка 
- трирічного Тимофійка, свого першого й 
поки що єдиного внука. Все відкладав, щоб
побути з ним, поспілкуватися, щось пока-
зати, розказати, не міг ним натішитись.
     В останню дорогу тата дійсно провод-
жало все село. Дуже дякували йому люди 
за зроблене, за те, що не пожалів навіть 
свого життя і віддав його  за них, за всю 
нашу Україну.
              спілкувався Іван ПІдгаЄцьКий

     З 1 жовтня 2022 року Пенсійним фондом 
України проведені перерахунки пенсійних 
виплат деяким категоріям громадян. 
  Пунктом 1 постанови Кабміну України 
від 15.09.2021 №963 «Про додатковий со-
ціальний захист окремих категорій осіб у 
2022 році та в подальшому» передбачено, 
що з 1 жовтня 2022 року особам у віці від 
70 до 75 років, у яких розмір щомісячної 
пенсійної виплати з урахуванням надба-
вок, підвищень, додаткових пенсій, цільо-
вої грошової допомоги, сум індексації, щомі-
сячної компенсації у разі втрати годува-
льника внаслідок Чорнобильської катаст-
рофи, інших доплат до пенсії, встановлених 
законодавством,  є   меншим від розміру се-
редньої заробітної плати (доходу) в Україні 
за   2020 рік (10340,35 гривень), з якої спла-
чено страхові внески та яка (який) врахову-
ється для обчислення пенсії, виплачується у 
межах зазначеного розміру щомісячна ком-
пенсаційна виплата у розмірі до 300 грн.
    На 2022 рік встановлені щомісячні допла-
ти до пенсії у розмірі:
   • 400 грн — для пенсіонерів віком від 
75 до 80 років;
   • 500 грн — для пенсіонерів віком від 
80 років.

ІнФормУЄ ПЕнсІйний Фонд

пфУ прОведені перерахУнКи пенсійних випЛат 
деяКим КатегОріям грОмадян

     Якщо   особа досягне  віку 70 років після
1 жовтня, компенсаційна виплата встанов-
люється і виплачується з дати досягнення 
нею зазначеного віку.
    Крім того, у осіб віком від 70 років, пенсія 
яким призначена відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування» та які набули 
страхового стажу чоловіки – не менше ніж 
35 років, жінки – не менше ніж 30 років, міні-
мальний розмір пенсійної виплати вста-
новлюється на рівні 3000 гривень.  
   Якщо у зазначених осіб страховий стаж 
становить менше ніж 35 років у чоловіків, 
менше 30 років у жінок, доплата до пенсії 
встановлюється в розмірі, пропорційному 
до наявного страхового стажу, виходячи з 
розміру 3000 гривень.
  При цьому у пенсіонерів, які набули 
необхідний страховий стаж не менше ніж 
25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років 
у жінок, пенсійна виплата не може бути 
менше:
   у осіб, яким виповнилося 80 років і 
більше – 2600 гривень;
   у осіб у віці від 70 до 80 років – 2500 
гривень.

      Відповідно до закону про Державний 
бюджет на 2022 рік, мінімальна зарплата 
з 1 жовтня  2022 становить 6 700 гривень. 
Це стало підставою для перерахунку пен-
сійних виплат для пенсіонерів, які досягли 
65-річного віку та мають страховий стаж: 
для чоловіків — не менш як 35 років, для 
жінок — не менш як 30 років.
  «Мінімальний розмір пенсії за віком 
громадян, які не працюють та які досягли 
віку 65 років за наявності, зокрема у жінок 
30 років страхового стажу, в чоловіків — 35, 
встановлюється у розмірі 40% мінімальної 

підвищення випЛат з УрахУванням рОзмірУ 
мінімаЛьнОї зарОБітнОї пЛати

      «На жаль, ресурси міжнародних орга-
нізацій обмежені, саме тому Міністерство 
соціальної політики докладає максима-
льних зусиль задля збільшення кількості 
міжнародних організацій, що можуть 
надати грошову допомогу українцям, 
які постраждали від війни», - йдеться у 
повідомленні.
  Після підтвердження готовності фіна-
нсової підтримки зі сторони міжнародних 
організацій, прийом заявок буде від-
новлено, зазначили у прес-службі.
    У Міністерстві зазначають що для заяв-
ників, які допустили помилку у раніше 
поданих заявках, залишається можли-
вість переподати заяву через платформу 
єДопомога. Для цього потрібно натиснути 
«Перевірити статус заявки», заповнити 
персональні дані та перевірити статус - за 
потреби натиснути «Відізвати та подати 
нову заявку».
  Рішення щодо надання допомоги 
відповідній категорії населення та сум 
виплат приймають міжнародні організації.
   Проєкти з надання допомоги найбільш 
вразливим   категоріям населення, які по-
страждали від воєнного вторгнення росій-
ської федерації в Україні, реалізуються у 
межах спільної роботи Мінсоцполітики  та 
окремих агенцій ООН, таких як Дитячий 
фонд ООН (ЮНІСЕФ), Управління Вер-
ховного комісара ООН у справах біженців 
(УВКБ), Всесвітня продовольча програма 
(ВПП), Міжнародною організацією Red 
Rose, Міжнародною організацією з 
міграції (МОМ) та  Місією Міжнародного 
комітету Червоного Хреста в Україні та 

Товариством Червоного Хреста України.

     З  вересня 2022 року громадяни Украї-
ни, які оформили заявку на сайті єДопо-
мога, отримують допомогу від ВПП (Все-
світньої прововольчої програми) ООН у 
сумі 6660 грн трьома рівними частинами  
протягом трьох місяців по 2220 грн. 
    Щоб не стояти у черзі в банках, переказ 
Western Union можна отримати через 
додаток Приват24. Надаємо покрокову 
інструкцію.

прийОм заявОК на випЛатУ дОпОмОги 
УКраїнцям від міжнарОдних Організацій 

припиниЛи 

заробітної плати». Так, з 1 жовтня мініма-
льні виплати таким пенсіонерам складуть 
2 680 гривень (40% від суми 6 700 грн).
     Для обчислення розміру пенсії за віком
має значення тривалість набутого страхо-
вого стажу та величина заробітної плати, з 
якої сплачувались внески.
   Громадянам, які працюють, зокрема і та-
ким, що забезпечують себе роботою само-
стійно та зареєстрованим як ФОП, мініма-
льні розміри пенсій за віком на рівні 40% від 
мінімальної заробітної плати встановлять 
після звільнення з роботи.

  Перший етап прийому заявок на виплату грошової допомоги від 
міжнародних організацій завершено.
      наразі громадянами України подано 10 мільйонів заявок. Тому тимчасо-
во припиняється збір заявок на платформі єдопомога задля детального 
їх опрацювання та передачі за запитом до міжнародних організацій для 
подальшої виплати. Про це повідомляє мінсоцполітики.
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  Втрачений диплом ТВ-1 
№145296 (реєстраційний 
номер 892), виданий у 1988 
році Київським медичним ін-
ститутом на ім’я дІБрІВна 
наталія олексіївна,     
   вважати недійсним.

  навіщо економити 
електроенергію

  Через обстріли об’єктів інфра-
структури Україна була змушена 
припинити експорт електроенергії 
до країн ЄС.
  Економне споживання світла 
дає можливість енергетикам пов-
ноцінно ремонтувати пошкоджені 
російськими терористами мережі. 
Це допомагає енергетикам балан-
сувати систему.
  Найбільше навантаження на 
електромережу припадає на так 
звані пікові години – вранці з 6:00 
до 9:00, коли ми прокидаємося 
й збираємося на роботу, а також 
ввечері з 17:00 до 23:00, коли ми 
повертаємося додому. Саме в цей 
час критично важливо з розумом 
поставитися до використання 
потужних побутових приладів.

сидіти в темряві не варто
  У соціальних мережах після 
прохання енергетиків ми побачили 
безліч дописів, мовляв, у вікнах 
киян попри прохання й досі горить 
світло. Насправді ж одна LED-лам-
па споживає дуже мало електрики. 
Наприклад, якщо ви не увімкнете 
в пікові години електрочайник, це 
дозволить в цей час працювати аж 
160  таким  лампам або ж 120 лю-
дей зможуть заряджати смартфо-
ни. Тож така економія електрики 
набагато доцільніша.
  Допомогти енергетикам може 
кожен з нас – уважним ставленням
до того, якими електричними при-
ладами й коли ми користуємось.
  В «Укренерго» підкреслюють, 
що чимало радощів цивілізації, 
попри компактні розміри, є досить 
потужними споживачами електро-
енергії.  Кожен увімкнений в години
пік електрочайник, фен, кондиціо-
нер,   пральна машина або  навіть 
звичайна лампа розжарювання за-
бирають в сотень інших спожива-
чів можливість взагалі подбати про 
себе: зарядити телефон чи увімк-
нути одну лампочку-«економку».

Які прилади споживають 
найбільше електрики

  Нижче ми наводимо перелік 
побутових приладів, які спожи-
вають  найбільше  електрики. Зау-

Як ще можна економити
 Допомогти енергетикам можна 
навіть без зайвих страждань. Тре-
ба просто переглянути й скоригу-
вати деякі свої звички, наприклад:
   вдягтися трішки тепліше вдома, 
щоб не було потреби вмикати кон-
диціонер, обігрівач і теплу підлогу.
  Переливати воду з чайника в 
термос,  щоб  кілька членів сім’ї 
в  різний час її не підігрівали пов-
торно.
  Вмикати бойлер лише за на-
гальної потреби – помити кілька 
чашок можна ж і холодною водою. 
Правда? 
     Вмикати   посудомийну й  пра-
льну  машини  вночі. Не  досушу-
вати волосся до кінця, а дати йому 
кілька зайвих хвилин просохнути 
при кімнатній температурі (це ще 
й корисно).
   Вимкнути рушникосушку.
  Помити підлогу, а не пропило-
сосити, якщо це доцільно.
   Все, що можна зарядити вночі, 
заряджати вночі.
  Вимкнути телевізор. Пограти з 
родиною в настільні ігри, а не в 
PlayStation або Xbox.
    Але найголовніше – не вимика-
ти своє внутрішнє світло. Пам’я-
тайте, війна закінчиться, тож наб-
лижаймо нашу перемогу всіма 
можливими способами.

юлія ТоВсТолІс  

   Україна готується до пере-
ходу на зимовий час, який тра-
диційно відбувається в остан-
ню неділю жовтня. Куди і ко-
ли крутити стрілки, навіщо 
це робити і як не зіпсувати 
здоров’я - читайте в матеріалі.

 Куди і коли переведемо час
  Перевести стрілки годинників 
слід на одну годину назад в ніч з 
29 на 30 жовтня  о 4-й ранку. Втім, 
можна й перед відходом до сну 
перевести годинники.
 Сучасні гаджети переводять 
годинники автоматично, але стрі-
лкові   годинники треба буде пок-
рутити. 
  І гарна новина для тих, хто 
любить поспати: в останню не-
ділю жовтня це можна робити на 
годину довше.  Хоча поспати нам
вдасться довше, але темніти те-
пер буде раніше. Тож, скоро  нас-
тане той час, коли «на роботу 
йтимемо по темному і додому по 
темному».

 навіщо ми продовжуємо 
переводимо час? 

   Переводити час двічі на рік (у 
жовтні і березні) в Україні почали 

Україна перейде на зимовий час У неділю: 
кУди крУтити стрілки

     Молодь - майбутнє нашої кра-
їни. Ми маємо навчити підроста-
юче покоління жити безпечно, 
особливо в умовах воєнного 
стану.  Адже  небезпека, на жаль,
чатує на кожному кроці,  тож зна-
ти   елементарні   правила вижи-
вання та захисту - це вже просто  
необхідність.   Тому силами Київ-
ської округи ПЛАСТу - Національ-
ної скаутської організації України
- 22  жовтня на території Обу-
хівської міської територіальної 
громади був проведений захід   
«Повстанська ватра-2022»,    при-
свячений   Дню захисників та  за-
хисниць України. До  нього  долу-
чилися рятувальники Обухівсь-
кого РУ ГУ ДСНС України  у 
Київській області. 
  Рятувальники розповіли дітям 

Не тільки чайник і бойлер. Які прилади 
споживають найбільше електрики

    Після російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі фахівці показали нам 
неймовірні темпи роботи – світло й гарячу воду майже всюди відновлювали за лічені години. але 
росіяни продовжують завдавати такі удари. Українські енергетики були змушені попросити людей 
скоротити споживання електрики.   Як робити це ефективно  розповімо у матеріалі.  

важимо, кількість енергії, яка пот-
рібна приладу, залежить від його 
моделі та віку. Менше з тим, пе-
релік достатньо точно показує, ви-
користання яких приладів у пікові
години слід уникати, щоб набли-
зити нашу перемогу:. кондиціонер – 2,2-3,37 кВт;. електроплита – 2-5 кВт;. електрочайник – 2,2-2,4 кВт;. пилосос – 1,5-2 кВт;. фен – 1,6-2,4 кВт;. бойлер – 1,5-3 кВт;. обігрівач – 1,2-2 кВт;. праска – 1,6-2,5 кВт;. пральна машина –0,8-2,3 кВт;. кавоварка – 0,5-1,2 кВт. тостер – 0,7-2,5 кВт;. електрична рушникосушка –
                0,3 - 0,7 кВт;. мікрохвильовка - 0,6-1,5 кВт;. мультиварка – 0,5-1,5 кВт;. холодильник (залежно від
             розміру) – 0,1-0,9 кВт;. телевізор – 0,06-0,14 кВт;. електролампа (100 Вт) – 0,1 кВт;. комп’ютер – 0,08-0,5 кВт.
  Крім того, багато електрики 
потрібно теплій підлозі, гідромаса-
жній ванній, блендеру, кухонному 
комбайну тощо. 
  

«Укренерго» створило зруч-
ну інфографіку, що наочно де-
монструє, потужність деяких 
електроприладів:

  «Повстанська ватра 2022»
дснс ПОвідОмляЄ

про  основні правила поведінки в 
умовах небезпеки. Працівники 
ДСНС нагадали  правила пове-
дінки під час сигналу «Повітряна   
тривога», а також правила пожеж-
ної безпеки як вдома, так і на 
вулиці,  пояснили   як діяти в осе-
редку пожежі. Особливу увагу 
звернули на поводження та дії    у
разі виявлення вибухонебезпе-
чних чи підозрілих предметів. 
  На завершення заходу всіх 
чекав смачний козацький  куліш.

 Владислав сЕКрЕТ, 
провідний інспектор відділу 

запобігання надзвичайним 
ситуаціям обухівського рУ                   

гУ дснс України 
у Київській області,

старший лейтенант служби 
цивільного захисту 

в 1981-му році. А законодавчо це 
було затверджено тільки в 1996-
му. «Піонером» запровадження 
літнього часу стала Німеччина. 
Під час Першої світової війни, 
30 квітня 1916 року тут перевели 
стрілки годинників на годину 
вперед, а 1 жовтня 1916 року - 
на годину назад. Невдовзі такі ж 

зміни  запровадила   Велика Бри-
танія, а згодом і США для заоща-
дження палива, що його викорис-
товували для генерації електрич-
ного струму під час війни. 
   Після певної перерви 1966 
року Конгрес Сполучених Штатів  
вперше запровадив літній час 
у мирний період. Наразі така 

економія електроенергії вже не 
є настільки економічно виправ-
дана, як раніше, тому багато країн 
відмовилася від цієї практики.

 Як переведення годинників 
впливає на наше здоров’я

    Зміна часу порушує звичні рит-
ми нашого   біологічного годинни-
ка.   Психічне здоров’я теж страж-
дає від того, що світловий день 
коротшає, а через погодні умови 
люди більше часу проводять в 
приміщенні.  В результаті вони от-
римують мало світла, що може 
призводити до погіршення наст-
рою, втомлюваності, болю в м’я-
зах, порушення сну, депресіям. 
    Щодо здоров’я серцево-судин-
ної системи, то перехід на зимо-
вий час приводить навіть до зни-
ження частоти серцевих нападів. 
Однак при переведенні на літній 
час, навпаки - частота інфарктів 
міокарда   зростає.   А  от кількість 
інсультів, як  пише Current   Biolo-
gy, збільшується у перші кілька 

днів переведення годинників, як 
восени, так і навесні. 

Як мінімізувати стрес від 
переходу на зимовий час? 

  Постарайтеся заздалегідь 
налагодити сон, підлаштовувати 
його під новий час. Лягайте спа-
ти раніше і раніше вставайте. Змі-
стіть всі свої фізіологічні та інші 
процеси на ранній час, раніше 
снідайте, приймайте душ, те ж 
стосується вечері і підготовки до 
сну.
   Щоб звикнути до тривалості 
світлового дня, відрегулюйте ос-
вітлення в будинку: раніше за-
кривайте штори, і відкривайте їх, 
як тільки прокинетеся. Відмовте-
ся від алкоголю, менше пийте ка-
ву, а також не зловживайте шкід-
ливими продуктами харчування. 
  Зазначимо, що вже кілька 
разів переведення годинників в 
Україні намагалися скасувати. 
Зокрема, навесні 2021-го року 
Верховна Рада в першому читан-
ні підтримала законопроект про 
скасування переведення часу. 
Але в другому читанні закон від-
правили на доопрацювання, його 
так і не було схвалено.

 Втрачений державний акт на право 
приватної власності на земельну 
ділянку  за адресою: вул.Героїв Майдану, 
49 (колишня Леніна), с.Григорівка, Обухів-
ський район, Київська область, кадастро-
вий номер 3223182001:01:026:0004, вида-
ний на ім’я сУКалЕнКо юрій олек-
сандрович, вважати недійсним.

БУРІННЯ СКВАЖИН. КопАємо, 
чИСтИмо, ВКопУємо КРИНИцІ 

Ритуальні послуги (копаємо ями)
т.068-094-05-36, 050-968-53-51

 Втрачені свідоцтва про 
право на спадщину за за-
коном, видані 11.08.2022 
року на земельну ділянку за 
р.№1-991 та за р.№1-993, 
вважати недійсними.


