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ВЛАДА ДОПОМОГЛА НЕЩЕРІВЦЯМ

      Після заяв Генштабу про те, що росія може знову вдатися до наступу на 
Київ із території білорусі через Чорнобильську зону або Чернігівську об-
ласть, продовжуються удосконалення системи інженерного обладнання 
та будівництво фортифікаційних споруд навколо столиці. Про це розповів 
командувач угрупуванням сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант 
Олександр Павлюк, передає у Фейсбуці пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.     

   3-го листопада до Нещерова бу-
ли доставлені будівельні матеріали 
(дошки, бруси), плівка, брезент, гене-
ратори та технічний  інструмент.  Нас-
тупного дня селянам завезли чер-
гову партію будматеріалів. Це проф-
настил для облаштування парканів 
та перекриття дахів. А згодом у  тих 
будинках нещерівців, які потребу-
вали ремонту, встановили метало-
пластикові вікна  
   Окрім того, завдяки т.в.о. міського 
голови Сергію Клочку та депутатам, 
на  відновлення пошкоджених воро-
гом будинків Обухівська міська рада 
виділила понад 450 тис. грн. Для 
мешканців села така допомога вкрай 
важлива, адже понад 15 будинків 
зазнали різного ступеня пошкоджень 
і потребують швидких ремонтно-від-
новлювальних робіт.

На КиївщиНі посилюють 
систему обороННих рубежів

     Перш за все проводиться обладнання 
вогневих позицій та укриттів для особово-
го складу.
   «Виходячи з висновків аналізу захисту 
столиці в лютому-квітні, вживаються дода-
ткові заходи щодо посилення оборони», - 
розповів  Олександр Павлюк.
  Крім того, військові нарощують фор-
тифікаційне обладнання рубежів оборо-
ни за допомогою встановлення довго-
строкових вогневих споруд різного типу.
  «Також встановлюємо вибухові та не-
вибухові інженерні загородження перед 

     Оператори закликають українців змен-
шити   користування  мобільним інтерне-
том, аби не навантажувати зайвий раз  ме-
режу.   Якщо зник зв’язок  вашого оператора, 
Lifecell і Київстар радять спробувати ско-
ристатися національним роумінгом. Для 
цього потрібно перейти до налаштувань та 
перевірити доступні мережі.

ІНФОРМУЄ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

зміНи у призНачеННі субсидій та пільг
    Розпочався  новий опалювальний сезон. 
Через війну частині жителів нашого міста 
та району, які раніше отримували субсидії 
та пільги на житлово-комунальні послуги 
(ЖКП), їх перепризначать автоматично.
   Хто не отримував допомогу на оплату 
ЖКП, потрібно буде звернутися за її при-
значенням.
  За призначенням субсидії можна зве-
рнутися будь-коли - протягом усього опа-
лювального сезону, проте для отримання 
допомоги за весь такий сезон звернутися 
потрібно до його початку чи протягом двох 
місяців після.

 Для призначення житлової субсидії 
потрібно подати:

  -   Заяву про призначення та надання жит-
лової субсидії;
  - Декларацію про доходи і витрати осіб, 
які звернулися за призначенням житлової 
субсидії.

   Куди звертатися?
  Заяву та декларацію для призначення 
субсидії можна подати:

        до 30 листопада 2022 року: 
поштою до органу соцзахисту населення 
за місцем проживання.
   Незалежно від дати звернення:
- особисто до уповноважених посадових 
осіб виконавчого органу сільської, селищ-
ної, міської ради відповідної територіаль-
ної громади;
- ЦНАПу;
- в електронній формі через портал “Дія”.
         з 1 грудня 2022 року:
- поштою або особисто до сервісного 
центру Пенсійного фонду України;
- в електронній формі через вебпортал 
електронних послуг ПФУ та мобільний 
додаток ПФУ.
 Найважливіша зміна - впроваджується 
екстериторіальний принцип призначення 
субсидій. Тобто, заяву можна подати 
до будь-якого сервісного центра ПФУ - 
незалежно від місця реєстрації.

Наталія ВАСИЛИШИНА, 
начальник відділу обслуговування

громадян №13 (сервісний центр)                     

позиціями наших військ, - зазначив коман-
дувач угрупуванням сил та засобів обо-
рони Києва. - Результатом цих зусиль ста-
не система багатоешелонованої оборони, 
яка захищатиме Київ».
   До слова, мер столиці  Віталій Кличко 
повідомив, що нове обладнання ППО на-
дійшло у Київ. Тепер є захист об’єктів ене-
ргетичної інфраструктури столиці України 
від ударів російських окупантів. Кличко роз-
повів, що взяв участь у нараді з військови-
ми, де звернув особливу увагу на необхід-
ність захисту об’єктів енергопостачання.    

ОФіЦіЙНО

мобільНі оператори просять меНше Користуватися 
іНтерНетом під час відКлючеННя світла

       Українські мобільні оператор звернулись з серйозним проханням до своїх 
користувачів. Оператори закликають знизити користуванням мобільним 
інтернетом. Дійшло до того, що в альтернативу цьому компанії закликають 
використовувати для зв’язку послуги смс та месенджерів замість мобільного 
інтернету. Вимкнення світла останнім часом спричиняє тимчасову зупинку 
сигналу. А це, у свою чергу, погіршує мобільний зв’язок та інтернет.     

     «Також радимо якомога зменшити спо-
живання мобільного інтернету за відсут-
ності електроенергії, щоб зменшити на-
вантаження на обладнання, а відповідно, 
і електроспоживання. Тоді обладнання 
зможе працювати довше, а люди мо-
жуть у критичних ситуаціях скористатися 
зв’язком», - додають у  Lifecell.

    Відповідно до ч.2 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» тимчасово виконуючим повноваження Обухівського міського 
голови є секретар Обухівської міської ради КЛОЧКО Сергій Миколайович.

сергій КлочКо - тимчасово 
виКоНуючий повНоважеННя 

обухівсьКого місьКого голови

   Сергій Миколайович народився 14 серп-
ня 1958 року в селищі Просяна на Дніпро-
петровщині.
   З 1976 по 1978 рр. - служив в армії.
    У 1985 році закінчив Київський інженерно-
будівельний інститут за спеціальністю ін-
женер-будівельник.
  Трудову діяльність розпочав у 1979 році 
старшим майстром ЗЗБК-2, ДБК-1 у місті 
Києві. Працював начальником Обухівсько-
го райсількомунгоспу,  начальником відділу 
капітального  будівництва та  проектування
ВЛЗО «Печорліс», головою будівельного 
кооперативу «Буран». Тривалий час очо-
лював обухівське енергоремонтне підпри-
ємство «ЕРА», з 2013 по 2015 року - дирек-
тор ТОВ «ЛКЛ-Проект».
    Двічі (2015р. і 2020р.) обирався  секре-
тарем Обухівської міської ради сьомого і 
восьмого скликань.
     Депутат  Обухівської міської ради.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ КУЛЬТУРИ 
ТА  МАЙСТРИ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА!

  Щиро вітаємо з професійним святом усіх, хто за покликанням 
серця присвятив своє життя благородній справі! Ви даруєте людям 
радість, несете культуру до кожного серця, кожної душі, а разом з тим, 
примножуючи велич нашого краю, своєю плідною творчою працею та 
силою духу звеличуєте рідну Україну! 
  Нехай творча наснага, професійний успіх і любов до своєї роботи 
ніколи не покидають вас, нехай здійснюються всі плани та задуми. Від 
усього серця бажаємо вам миру, міцного здоров’я, щастя, любові та 
злагоди!  Віримо в Перемогу! Все буде Україна! 
                                    Сергій КлочКо, т.в.о. обухівського міського голови,

Виконавчий комітет обухівської міської ради

   Обухівська міська рада спільно з районною військовою адміністрацією 
за підтримки Київської ОВА надали допомогу мешканцям села Нещерів, 
будівлі яких постраждали внаслідок масованого ракетного обстрілу 10-го 
жовтня. На відновлення пошкоджених будинків Обухівська міська рада 
виділила понад 450 тисяч гривень - повідомили у міській раді.



2 № 6 (939) 12 листопада 2022 р.громадсько-політична газета
№6 (939)
12 листопада 2022 року

    Наприкінці жовтня за стратегічно важ-
ливу трасу Сватове-Кремінна велись важ-
кі бої. Завданням ЗСУ було взяти її під свій 
вогневий контроль. У зведеннях команду-
вання повідомлялось, що 26 жовтня укра-
їнські війська витіснили російських окупан-
тів з населених пунктів між Сватовим та 
Кремінною.  «Сватове та Кремінна, там про-
суваються Збройні сили України, повільно, 
але це прогнозовано, - розповідав в ефірі 
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. - Ро-
сійські окупанти організували там оборону 
та встигли замінувати територію». На од-
ній з  таких мін, якими ворог щедро нашпи-
гував українську землю, підірвалось авто 
нашого військового... 
 
  У взводі Анатолій Мельніченко спочатку 
виконував обов’язки взводного радиста, 
пізніше  - водія пікапу з важким кулеметом. 
За словами бойових побратимів, чоловік 
був відповідальним і мужнім бійцем. Йому 
доручали непрості завдання, які він  завжди 
виконував. 
  Добряк  за натурою, він став опікуном  для
покинутих  на лінії зіткнення  напризволяще   

дОпОмагаЄмО 
ФРОНТу бо ти На землі - волоНтер
  – Важко переживати таке, – ділиться 
Лідія Михайлівна, – коли вчора бачились, 
а сьогодні – в останню путь, але на черзі 
знову поїздка до хлопців в окопах. Ось 
сиджу перебираю ці червонощокі яблука,  
дарунок небайдужих людей з Дерев’яни. 
Десять днів не їздили на передову: треба 
надолужувати, то цього разу вирушаємо 
днями двома машинами. Треба все під-
готувати.
   Оглядаюсь довкруг: вся кімната зас-
тавлена ящиками, клунками, пакетами 
з дарами осені і консерваціями-соління-
ми дбайливих господинь, пакуваннями з 
речами і амуніцією для бійців на фронті. 
Не встигли розпочати розмову – заходить 
жіночка.
   – Ось принесла баночку яблучного ва-
рення і придбала каву. Я й собі додому 
такий пакетик купила, а іншим нехай там 
солдатики посмакують.
    – Спасибі, - дякує мама Ліда. – Кава – це 
добре, я її відразу передам у 72-у бригаду.
   Лідія Михайлівна – волонтерка зі ста-
жем: скільки триває ця війна – стільки во-
на й  волонтерить. Розпочинала з відомою
волонтерською організацією «Материнсь-
ке  серце».  Збирали  й  возили  на  фронт
усе найнеобхідніше для наших захисників,
згодом   ближче познайомилась із громад-
ською організацією «Ми пам’ятаємо. Обу-
хівщина»  під  егідою  Ольги Тимко, очоли-
ла її волонтерську групу. Опікувались  сім’-
ями загиблих на Донбасі атовців, допо-
магали у соціально-психологічній реабі-
літації колишніх бійців, які поверталися 
додому й важко входили у мирне життя. 
Коли ж почалась ця лютнева московська 
навала – відразу разом із своїми переваж-
но посестрами перейнялась потребами 
й турботами фронтовиків, які виступили 
напереріз орді. Вісім місяців волонтери 
й волонтерки групи обов’язково із мамою 
Лідою на чолі, якій і надходять ці своєрідні  

     З відомою на Обухівщині і на обох фронтах новітньої московсько-української війни волонтеркою Лідією 
АНДРЕЄВОю («мамою Лідою», як за справді материнську турботу давно вже так ніжно й ласкаво називають 
її фронтовики) зустрічаємось на волонтерському складі в другій половині дня. Вона щойно з похорону 

молодшого сержанта Владислава Бардадима з Красної Слобідки.

запрошення на відвідини, на вщерть запо-
внених бусиках регулярно вирушають на 
передову. 
    Поки слухаю короткий екскурс в минуле
– лунає не один дзвінок до пані Лідії. Піс-
ля одного з них з’являється і відвідувач – 
голова  профспілкового  комітету товарист-
ва  «Київський  картонно-паперовий комбі-
нат» Олексій Дуля. Мова заходить про мо-
жливість майбутньої спільної поїздки у що-
йно   визволені   райони  Сходу  чи Півдня,

іншу амуніцію повідомляю у Фейсбуці і 
люди завжди відгукуються. Дуже добре до-
помагають наповнювати бусики осінніми 
дарами городу й саду, консервацією та ін-
шою продукцією сільські жителі. Не можу 
не виділити селян Жуківців, Першого Трав-
ня, Германівки, Перегонівки. У Дерев’яні 
самі зорганізувалися і навіть благодійний 
ярмарок провели, виручили кілька тисяч 
гривень, ще стільки ж зібрав активіст Віктор 
Зінченко.

   Прошу співрозмовницю назвати й інших 
своїх найвідданіших  волонтерів та  волон-
терок і записую імена Наталії Олійник, 
Ольги Тимко, Руслана Цірука, родини (сес-
тер Тетяни та Юлії, їхньої мами) Гідіонів 
з Українки, Наталі Поночовної, Максима 
Конченкіна.  А далі мама Ліда припиняє пе-
рерахунок, бо «всіх назвати неможливо».
  – Перед самою черговою поїздкою тут 
ніколи двері не зачиняються: знайомі й не-
знайомі люди несуть пироги, різну випічку,
ковбаси і ще багато чого смачного й корис-
ного, аби ми тільки доставили хлопцям, які 
захищають нас там зі зброєю в руках.
   Під час розмови лунає й ще один дзві-
нок, цього разу від відомої й шанованої 
обухівської лікарки Наталії Степанівни 
Сергеєвої. Медичка щиро дякує за щойно 
відвезені Русланом медикаменти для 
потреб Обухівської лікарні.
  – Я й сама щойно звідти, – пояснює Лідія
Михайлівна. – Довелося трішки  підлікува-
тися. Надивилася  скільки там зараз нама-
гаються зміцнити здоров’я вчорашніх сол-
датів-захисників, людей похилого віку, а  
потрібні ліки ніколи не бувають зайвими – 
вирішили поділитися із своїх запасів. Так і 
тут, в рідному Обухові, намагаємось якось 
підтримати й допомогти людям.
  … Прощаюсь і йду на вихід, мама Ліда 
мене проводить. Вже біля дверей звертає 
увагу на принесені власноруч виплетені 
наймолодшими волонтерками й передані 
шапочки, носки, рукавиці із вкладеними на-
ївними, але такими дорогими малюнками, 
листами-побажаннями, адресовані нашим
захисникам на фронті. Підтримка україн-
ським воякам таки велика й реальна, ко-
жен небайдужий намагається зробити це 
якнайкраще, якнайвишуканіше. І добре, що 
маємо таких волонтерів й волонтерок, які 
очолили й легенько координують цей  вияв 
любові до тих героїв, які із зброєю в руках 
наближають нашу неминучу перемогу над 
московським агресором.
                                      Іван ПІДГАЄЦЬКИЙ
    На світлині (автора)  Лідія андреєва та 
Руслан Цірук, які до 660-річчя Обухова за 
свою благородну волонтерську діяль-
ність були нагороджені почесною грамо-
тою Обухівської міської ради. завтра вони 
на цьому бусику  в черговий раз вирушать 
із подарунками до фронтовиків.

куди картонники  бажають благо-
дійно доставити для постраж-
далих  від окупації людей саніта-
рно-гігієнічну продукцію власно-
го виробництва.
  Згодом у розмові Лідія Ми-
хайлівна вже після відходу пред-
ставника комбінату дуже тепло 
відгукнеться про колектив цього 
найбільшого на Обухівщині під-
приємства,  який щедро допома-
гає фронту. Наче на підтверд-
ження водій-волонтер якраз при-
віз і розвантажує упаковані кілька 
десятків ліжок (комплектів), виро-
бництво яких цьогоріч освоїв з 
гофрованого картону комбінат.
   За словами співрозмовниці, 
вони дуже потрібні для бійців 
з підрозділів сил спеціальних 
операцій. Вже під час цієї поїздки 
на Схід частина комплектів буде 
доставлена за призначенням.
   – Нас добре знають,–  розпові-
дає пані Ліда, - у багатьох, не бу-
ду навіть перераховувати, брига-
дах, батальйонах та інших під-
розділах захисників України і на 
Сході, і на Півдні. Минулого разу 
повернулися з Херсонщини, нині 
вирушаємо на Донеччину. Про 
потреби бійців, про збір коштів 
на тепловізори чи бронежилети, 

  сЛаВа гЕРОЯм укРаїНИ!

йду ть у засвіти найкращі...

собак  та котів. Колись, 
ще працюючи тока-
рем на одному з під-
приємств Обухова,  
Анатолій  на  прохання 
зоозахисників безко-
штовно вигоготовляв   
будки  для друзів на-
ших менших, тому в 
короткі хвилини відпо-
чинку майстровитий 
чоловік не сидів без ді-
ла -  і  на передовій  знаходив  cобі роботу. 
  Корінний семенівець після школи опану-
вав у Білій Церкві професію токаря, відслу-
жив у Збройних силах. Робітнича спеці-
альність навчила молодого чоловіка поєд-
нувати ремесло та мистецтво, адже, крім 
того, що майстер обробляє різні поверхні, 
нарізає, сверлить, калібрує заготовки, він 
як скульптор здатен створити із  заготовки 
довершену деталь. З  роками став токарем-
універсалом 6 розряду. Працював у СТОВ 
«Україна», на заводі залізобетонних конст-
рукцій «Укрпостачбуд»,ТОВ «Олбрізсер-
віс», інших підприємствах Обухова і  району.  

      Розповідаючи про  Анатолія Мельнічен-
ка, сільський староста Геннадій Сторожик 
наголошує, що чоловіка  цінували за золоті 
руки: висококваліфікований токар, він міг 
виточити деталь будь-якої складності. Од-
носельці  поважали  Анатолія ще й за те, 
що він завжди стояв на обороні правди та 
справедливості. 
   З дружиною Юлією вони виростили трьох
дітей - Павла, Тетяну та Ростислава. Стар-
ший Павло вже працює і одночасно опано-
вує вищу освіту. Тетянка також навчається, 
а 8-річний Ростик  - школярик. 
    Ще з 2014 року Анатолій  добровольцем 

пішов боронити рідну землю від російських 
посіпак. Він не зміг сидіти вдома,  опинявся 
там, де найважче. 
    Коли в лютому ворог напав на Україну, 
багатодітний батько одразу ж звернувся до 
військкомату, але отримав відмову.  Допо-
міг однокласник, і за певний час Анатолій 
став  бійцем територіальної  оборони 135-ї
бригади, а згодом  підписав контракт із ЗСУ. 
  
    ...І знову неспокійний понеділок 31 жовт-
ня. Ворожі безпілотники в черговий раз  
атакували енергетичну інфраструктуру 
країни. Повітряна тривога тривала з 7-ї до 
11-ї години, але, незважаючи на небезпеку, 
семенівці прийшли до церкви, аби вша-
нувати свого героя-односельця, який поліг, 
захищаючи Україну від  ворожої навали.
    Заупокійну службу за загиблим провели 
священики Обухівського благочиння ПЦУ. 
   Слова співчуття і вдячності висловив на 
траурному мітингу секретар Обухівської 
міськради Сергій Клочко. Він сказав: «Учас-
ник бойових дій в зоні АТО, доброволець 
тероборони, військовий  ЗСУ -  такий шлях
нашого земляка до своєї Голгофи. Він зав-
жди стояв на захисті  добра і справед-
ливості. Висловлюємо щирі співчуття  дру-
жині Юлії Леонідівні, дочці Тані, синам 
Павлу й Ростику. Ваш чоловік та батько 
- справжній Герой, яким пишатиметься на-
ша Обухівська громада і вся Україна». 
    Слово вдячності  виголосив  і представ-
ник 135 батальйону ТрО. 
     Староста села Геннадій Сторожик після
промови передав каску Анатолія Мельніче-
нка, його синам. Ще 2014-го  дві сучасні ка-
ски для семенівців - Бориса Байненкова 
та Анатолія Мельніченка, які перебували 
в зоні АТО, придбав тодішній депутат рай-
ради Микола Устименко. Їх передали захи-
сникам на фронт. Повернувшись з АТО, 
Анатолій підписав свою та віддав  сільсь-
кому голові на зберігання. Тоді він сказав: 
«Можливо, каска  ще комусь  знадобиться». 
  ... Оголошується хвилина прощання. На 
труну з тілом лягають живі квіти. Зі  сльоза-
ми на очах і болем у серці  опускаються на 
коліна жителі Семенівки.
   Скорботна процесія прямує на  сільсь-
кий цвинтар, де спочивають у вічному сні 
відважні захисники України, семенівці Бо-
рис Байненков та  Тарас Прима.  
   Пам’ятаймо про  героїв, що віддали життя 
за мирне небо. Бережімо світлі спомини 
про тих, хто загинув заради свободи май-
бутніх поколінь.

  Олена ДРАЧУК

 йду ть у засвіти найкращі...

       Війна.   Всю  її суть,  її  жахіття відчувають на собі українці, бо 
приносить вона страшні вісті. Знову трагічна звістка прилетіла 
в Семенівку. 26 жовтня, виконуючи бойове завдання в районі 
Кремінної на Донеччині, загинув наш 50-річний земляк, щирий 
патріот  України,  солдат  зведеної  стрілецької  роти  військової 
частини  А7301 135-го батальйону ТрО МЕЛЬНІЧЕНКО АНАТОЛІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ.

Прощання з Анатолієм Мельніченком

Родина Мельніченків
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   13 років очолює Обухівську міськра-
йонну організацію Товариства Червоно-
го Хреста України Галина Миколаївна 
БАУКОВА. За професіоналізм і  відпо-
відальність  її тричі   обрали керівником 
цієї організації. Їй слово:  
   - Товариство Червоного Хреста Украї-
ни 2018 року відзначило своє сторіччя. 
Обухівський осередок  молодший - йому  81 
рік. Це дуже поважний вік для громадської 
організації, що займається  допомогою  
людям, які потрапили в біду, багатодітним 
родинам, людям з обмеженими можли-
востями, одиноким пристарілим, хворим 
на туберкульоз.   
  Особливо активною допомога ТЧХ ста-
ла з початком   російської агресії у 2014 ро-
ці: ми допомогали тимчасово переміще-
ним особам з окупованих територій, пост-
раждалим, пораненим та членам їх сімей 
в районах проведення АТО, сприяли медич-
ному обслуговуванню поранених і хворих 

   Галина Миколаївна з чоловіком Влади-
славом, який також працює в Червоному 
Хресті, виховали трьох синів. На жаль, один 
з них - Володимир - трагічно загинув.  
Старший  40-річний  Рустам і  молодший 
24-річний Ігор з перших днів  війни на пе-
редньому краї захищають Україну. На за-
питання про синів, пані Галина  відповіла: 
  - Зараз вони у Бахмуті. Кожної вільної 
хвилини  прошу в  Бога захисту для моїх ді-
тей. Дуже переживаємо з чоловіком за них.
У Рустама своїх двійко синочків, Ігор поки 
самотній. Але материнське серце болить 
за кожну дитину. Вони не ховались, не  ро-
били довідки і групи, які б допомогли «від-
косити» їм від армії, а пішли захищати 
свою Батьківщину, бо ми їх  учили  бути по-
рядними людьми. Чоловік і сам був у тер-
обороні, зараз у резерві. Ми розуміємо, що 
перебуваючи  там, на передовій  лінії фрон-
ту, хлопці захищають усіх нас. Телефо-
нують,  коли  в  них  є можливість. Ось, по-
дивіться, -   Галина Миколаївна щось шукає 
в телефоні і  показує знімок, - це менший 
прислав. Пачка майонезу коштує 200 гри-
вень! Але  така ціна не для всіх - тільки для 
наших військових... За роботою відволіка-
юсь  від поганих думок. Розумію, що тут, на 
своєму  робочому  місці,  я  потрібна людям,
які втратили  домівки, рідних, які зали-
шились сам на сам зі своєми проблемами.
    -  Розкажіть про структуру Вашої орга-
нізації,  про її волонтерів.
   -  Наша Міськрайонна знаходиться у 
складі Обласної організації ТЧХУ, яку очолює 
Ігор Прокопенко. В результаті укрупнення 
районів до складу Обухівської міськрайонної 
організації Товариства Червоного Хреста  
увійшли, крім Обухівської МТГ, Українська, 
Козинська, Феодосіївська, Кагарлицька,  Ва-
сильківська,   Ржищівська,  Миронівська  та  
Богуславська громади. В Обухові працює  
п’ять працівників міськрайонної організації: 
це я, голова, спеціаліст Вікторія Макарен-
ко, волонтери: Альона Дзюба, Олена Каба-
нець та Владислав Бауков. По одному во-
лонтеру знаходиться в наших середках:  у 
Кагарлику - Ірина Салій, Василькові - Нас-
тя Гринько, Миронівці - Лідія Цилюрик та  
Богуславі - Любов Крицька. Як я вище   ска-
зала, опікується нами Київська обласна ор-
ганізація ТЧХУ  на чолі  з Ігорем  Прокопен-
ком. Це людина, яка відродила організацію, 
вивела її на високий рівень. Щиро дякуємо 
Ігорю Олеговичу за те, що відгукується на  
всі наші  прохання, надаючи за першим за-
питом усе необхідне для роботи з людьми.  
   За 8 місяців війни наш осередок То-
вариства Червоного Хреста надав внут-
рішньо переміщеним громадянам десятки 
тисяч допомог. Усім переселенцям  ми  ви-
даємо одноразову допомогу, в яку  входять 
продуктові набори, засоби гігієни,  ліки, ков-
дри, постіль. Зараз ми стали практику-
вати  по-можливості й  надання допомоги  
вдруге, адже серед переселенців є одинокі 
матері та багатодітні родини, яким така 
допомога потрібна постійно. Приблизно по  
вісім тисяч родин  внутрішньо переміщених 
осіб знаходяться зараз у територіальних 
громадах Обухівського району.
    -  Допомогу Ви надаєте тільки пере-
селенцям чи  й іншим категоріям?
   -   Ми співпрацюємо з усіма, хто потребує 
нашої підтримки. І це не тільки переселенці. 
Серед наших клієнтів - місцеві жителі та  

ТИЛОВИЙ ФРОНТ укРаїНИ

     День у день біля Будинку культури у центрі Обухова людно. Тут розташовується Обухівська  міськрайонна організація 
Товариства  Червоного Хреста  України, яка  нині активно надає допомогу внутрішньо переміщеним особам.  «Товариство 
Червоного Хреста України (ТЧХУ) є всеукраїнською  гуманітарною громадською організацією, яка допомагає державі 
у наданні  допомоги під час збройних конфліктів та в мирний час», - розповідає на своєму сайті ТЧХУ.  З початку 
повномасштабної війни Червоний Хрест передав на області України понад 27 447 тонн гуманітарної допомоги. Щодня 
співробітники та волонтери в логістичних центрах приймають, формують та розподіляють на регіони сотні тонн вантажу, 
який містить продукти харчування, гігієнічні товари, лікарські засоби, воду, постільну білизну та інші необхідні речі. 
    Як справи в Обухівській міськрайонній організаціїї Товариства Червоного Хреста - читайте в матеріалі. 

установи. Нещодавно ми роздали  10 тонн 
борошна для малозабезпечених пенсі-
онерів  Обухова. Також  це місцеві  матері-
одиначки, багатодітні родини, люди з ін-
валідністю. Стосовно установ, то, напри-
клад, Трипільському навчально-реабіліта-
ційному центру  (Українська МТГ)  наша  ор-
ганізація  Червоного Хреста надала 100 ка-
нцелярських   наборів.  Також   забезпечила
Управління освіти Обухівської МТГ канце-
лярськими наборами, транзитними  дитя-
чими продуктовими наборами, засобами 
гігієни та рюкзачками для розвитку ді-
тей - для укриттів в освітніх закладах.   
Германівському будинку-інтернату для 
людей похилого віку передали пральну ма-
шинку.  Чекають на  пральні машинки  в ін-
тернатах  Трипілля та в Зеленьках (Ми-
ронівська МТГ). Допомагаємо медичним 
закладам нашої громади - КНП ОМБ  «Обу-
хівська  БЛІЛ»  (керівник Надія  Якубишина)  
та Міському центру медико-санітарної 
допомоги (Оксана  Фетисенко), виділяючи 
їм засоби   гігієни, індивідуальні набори, па-
мперси  для дитячого відділення.   Підтри-
муємо   територіальний центр надання со-
ціальних   послуг  (керівник Зоя Коваленко),

військовослужбовців, надавали психо-соці-
альну підтримку та адаптували учасників 
АТО до цивільного життя. Крім цього, вели 
медичний супровід контрольованого ам-
булаторного  лікування  хворих  на  тубер-
кульоз (програма здійснювалась за підтри-
мки Глобального фонду). Патронажна мед-
сестра  надавала медико-соціальну допо-
могу одиноким  малозабезпеченим грома-
дянам похилого віку, інвалідам, багато-
дітним сім’ям, дітям-сиротам та іншим 
категоріям. Обухівська  МРО ТЧХУ  навча-
ла  школи, підприємства, установи та  ор-
ганізації першої невідкладної допомоги. Пе-
вний час під егідою організації в Обухові 
працював пункт обігріву в зимовий період. 
Організація долучалась до проведення Все-
української дитячо-юнацької військово-па-
тріотичної гри «Сокіл–Джура».
    Наразі ми працюємо з програмою 
«BraVo» та розвиваємо волонтерство в 
Обухівському районі. Надаємо  допомогу 
внутрішньо переміщеним особам, бага-
тодітним родинам, людям з обмеженими 
можливостями,   одиноким      пристарілим
та хворим на туберкульоз.   

волонтерські організації, зокрема, «Мате-
ринське серце». За плідну співпрацю дяку-
ємо голові райради Антону Карманову і 
заступнику Обухівського міського голови 
Антоніні Шевченко.  
      -  Видача гуманітарної допомоги здійс-
нюється щодня чи у певні дні тижня?
    -  Гуманітарку ми видаємо щодня  з 10:00 
до 14:00 за адресою: м.Обухів, вул. Київська, 
12. Буває, що людина приходить пізніше, -  
нікому не відмовляємо, обслуговуємо всіх, 
тому що розуміємо, що  цим людям наба-
гато важче, ніж нам.

ють переселенці. Ось, приміром, у Роман-
кові (Козинська МТГ) живуть 80 родин з 
Маріуполя. Їх ми забезпечили ковдрами, по-
стільними наборами та засобами гігієни. 
Розуміємо, що  маріупольці   потребують і
психологічної підтримки - ми її теж надаємо.
   14 жовтня  їздили у сусідній  Васильків. 
Там у перші дні війни  російська авіація 
розбомбила  житловий  будинок по вул. Де-
кабристів, 42. Слава  Богу, що для цих лю- 
дей за  кошти, виділені поляками, побуду-
вали  модульне  містечко і в них уже є дах 
над головою. Цим 350-тьом васильківцям  
ми роздали продуктові  та кухонні набори, 
засоби гігієни,  постіль, інші  необхідні речі.
    У серпні виїжджали до Першого Травня, 
там також проживають переселенці. Від-
везли  їм ковдри, памперси, постільні набори 
та ін. До нашої організації  звертаються  і 
з сусідних районів. Приміром, колеги з Фас-
тівського району попросили відвідати 
Мотовилівку. Ми приїхали - і не з порожніми 
руками. 
     Серед переселенців багато діток. А    во-
ни потребують спілкування з ровесника-
ми. До Дня матері  ми організували і про-
вели для них захід. Малеча  раділа, сміялась, 
грала в ігри, забувши про пережите. І це 
для нас  - найкраща подяка. 
   Хочу сказати, що війна  показала, хто є 
хто. Різні люди приїжджають з окупованих 
територій,  майже всі вони не хочуть ба-
чити на своїй землі  ворожого сусіда. Але 
є  й такі, які були б цьому раді. Підкреслюю, 
таких одиниці. Але до всіх треба знайти 
підхід і ми це робимо.
     - Часто бачу фури з гуманітаркою біля 
приміщення Вашої організації. Як часто 
вона  надходить?
     - Гуманітарна допомога надходить  без 
перебоїв. До нас постійно приїжджають 
фури з гуманітарним вантажем. А нещода-
вно у знак співпраці з українською організа-
цію на запрошення керівника Київського 
осередку Ігоря Прокопенка до нас завітав 
Турецький Червоний Півмісяць. Наші парт-
нери з Туреччини на спеціально облаш-
тованому бусі проїхали маршрутом  Обухів 
- Біла Церква - Тетіїв - Бровари і роздавали  
бажаючим чай, печиво, каву та соки. Для 
допомоги немає кордонів - Червоний Хрест 
і Червоний Півмісяць  домомагають тим, 
хто цього потребує.  
    Віримо у перемогу наших Збройних сил  
і   тут, в  тилу, тримаємо  свій фронт, ад-
же  робимо вкрай  важливу справу - наб-
лижаємо перемогу разом.
                                                   Спілкувалась 
                                                 Олена ДРАЧУК   

Волонтери  Обухівської міськрайонної організації  ТЧХУ  

Допомога васильківцям

 Роздача гумдопомоги ВПО

     Крім усього,  виїжджаємо у  
громади, де компактно  прожива-

Допомога від ТЧХУ багатодітній родині

У Германівському  будинку-
інтернаті для людей 

похилого віку

Голова Обухівської міськрайонної 
організацію Товариства Червоного 

Хреста України Галина  Баукова 
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14 ЛИсТОпада - 110-а РічНИЦЯ з дНЯ НаРОдЖЕННЯ аНдРіЯ маЛИшка

   Осінній ранок. Пожовкле листя майже облетіло з мовчазних дерев. 
Крізь сивий туман видніються постаті дітлахів, які поспішають до 
школи. Навчання продовжується, хоча й доводиться ховатися в укритті 
під час повітряних тривог.  На уроках української мови учні пишуть 
твори – твори про війну. Пишуть про те, що їх хвилює, як змінилося 
їхнє життя. Діти розуміють, що йде війна за Батьківщину, за її свободу. 
У кожному рядку – нескорена Україна і щира віра в нашу Перемогу. 
    Учителька української мови і літератури Академічного ліцею №4 Обу-
хівської міської ради  Оксана Нечипоренко до Дня української писем-
ності та мови підготувала  до друку  прозові та віршовані дитячі твори 
про війну. Сьогодні пропонуємо вашій увазі прозу. 

ВІЙНА ОЧИМА ДІТЕЙ
дО  дНЯ укРаїНськОї пИсЕмНОсТі Та мОВИ

МОЯ НЕЗАПЛАНОВАНА ПОЇЗДКА
 ДО ПОЛЬЩІ

РОБІТЬ ДОБРО
   Хороші вчинки – це коли люди роблять 
добро. На  сьогоднішній день це найактуа-
льніше. Допомагати тим, хто залишився 
без домівки, хто обороняє нашу країну. На-
приклад, передати їжу чи зібрати кошти 
для військових. Навіть для дітей є робота – 
малювати малюнки. Це підтримує хлопців 
на фронті. Я також не сиджу без діла: до-
помагаю своїй сім’ї шити балаклави для 
тероборони та ЗСУ. І нам це подобається.
Отже, робіть добро, допомагаючи нашим во-
їнам-захисникам. І перемога буде за нами!
            ЛОГВИНЕНКО Вероніка, 7-А клас

СТРАХ ВІЙНИ
   Було б добре, якби жодна дитина в світі 
не знала, що таке війна. Але ми зараз ді-
знаємося про всі жахи війни не зі сторінок 
історії, а з життя. Люди, яким пощастило не 
зустрічатися з цим, ніколи не зрозуміють, 
що таке понівечені долі й безвихідь. 
    На жаль, мені вже вдруге  довелося від-
чути той страх. У 2014 я бачив ці страшні 
вибухи та стрілянину. Пам’ятаю, як ми від’-
їжджали  під цю «музику», як я довго бояв-
ся   гучних звуків. І зараз, хоч у нас і не ви-
бухають снаряди,  кожного дня виють сире-
ни й чекаємо небезпеки.
  А ще кожного дня я бачу сльози рідних 
від звісток про моїх близьких родичів, які 
потерпають від бомбардувань у Рубіжному, 
Сєвєродонецьку. Я дізнаюся, як вони си-
діли в підвалах, як під обстрілами тікали,  
бо вже зруйновані їхні домівки, як братик 
плакав і питав маму: «Ми всі тут помремо?»
  Усе це я відчуваю наяву, бо пережив 
також. А ще думаю, війна завдає шкоди на-
віть тим,  хто  фізично  не  постраждав  від
неї, але  люди залишили рідні місця й поз-
булися всього, що було для них дороге. 
Повернутися до колишнього життя немож-
ливо. Я, наприклад, ще й досі сумую за 
своїми іграшками й велосипедом, хоча вже 
підріс та маю новий велосипед. 

СКОВОРОДКА Денис, 8-А клас

ВІРИМО В ПЕРЕМОГУ!
   Сьогодні кожен говорить на одну й ту ж 
саму тему – війна. Є люди, які підтримали 
нас у цей скрутний час, а є ті, що зняли 
з себе маски й показали своє справжнє 
обличчя. Дехто передає воякам зібрані 
кошти чи продукти, а інший іде воювати 
добро-вольцем, не шкодуючи свого життя.
  Війна... Скільки болю,  самотності й сме-
ртей принесла вона. Війну треба не тіль-
ки пережити, а й осмислити. Ми віримо і 
знаємо, що Україна ніколи не впаде на 
коліна перед ворогом, який вирішив її 
знищити, й навіть не здогадувався, що 
в наших жилах тече козацька кров. Нам 
чужого не потрібно, але й свого не віддамо.
   Під захистом ЗСУ мільйони українців від-
чувають себе одним народом із правом 
бути вільними, правом обирати майбутнє.
   Я вірю, що все закінчиться нашою пере-
могою і ми будемо сильною,  незалежною 
країною. І заживемо ще краще, ніж раніше! 
Ми, українці, –   незламний народ!

КОНДРАТюК Ярославна, 8-А клас

 ВІЙНА  РВЕ ДУШУ НА ШМАТКИ

 БІЛЬ УКРАЇНИ У СЕРЦІ       «Без  будь-кого  з нас Батьківщина мо-
же  обійтися,  але будь-хто з нас без Бать-
ківщини – ніщо», – ці слова Василя Сухом-
линського зараз є дуже важливими. Їх по-
винні зрозуміти особливо ті, хто живе в Ук-
раїні, але думає про ворожу державу.
     Мені боляче відчувати страждання лю-
дей, які опинилися на окупованих тери-
торіях, воїнів, які мужньо борються за свою 
землю, за те, щоб діти жили у вільній країні, 
спокійно навчалися, а матері не плакали 
за своїми синами.  Не можу спокійно жити, 
знаючи, що легендарні воїни полку «Азов» 
не здалися ворогу, йдучи на вірну смерть зі 
словами «Слава Україні!». 
   А хіба можна спокійно дивитися на те, 
як гинуть діти. Ніколи вони більше не поба-
чать ні сонця, ні неба, не підуть до школи.
  Україна у вогні! І здавалося б, усі люди по-
винні бути об’єднані, допомагати один од-
ному. Та, на жаль, є й такі, що здають наші 
позиції ворогам, катують українців разом із 
окупантами. Хіба не боляче?
  Ми, українці, завжди боролися за свою 
волю. Наша свобода давала нам крила, на-
ближала до мети. Тож, Україно, рідна не-
нько, ще трішки потерпи, бо перемога буде
вже скоро. Відновляться твої міста й села,
заживемо щасливо. Не будуть гудіти сире-
ни, лунати вибухи. Зрадники всі будуть по-
карані, а наших героїв українці  не забудуть 
ніколи.
  І завжди, в горі чи в радості, ми з тобою, 
Україно! Бо ти – вічність. Ти не лише сього-
дення, ти - й минуле, ти - й наше майбутнє. 
                               МІТЛЕНКО Андрій, 10 клас

ЗАТИШНО Й ДОБРЕ 
ВДОМА

   Дім. Добре тут навіть у час війни. 
Вдома найтепліше в будь-який час, вдома 
затишно, безпечно, спокійно. Саме тут ми 
створюємо своє комфортне середовище, 
вмикаючи улюблені фільми, музику. При-
бираємо кімнату, роблячи це дбайливо, 
охайно, наче доглядаємо за людиною. 
   У цей складний для кожного час будинок 
стає нашим захистом, бомбосховищем, 
пунктом гуманітарної допомоги. Але в 
когось від дому залишився лише «скелет». 
  Як ніколи, ми почали цінувати дах над 
головою. Навіть сон в ліжку зараз можуть 
собі дозволити не всі. Тож ділімося своїм 
затишком і добром із іншими. Можна на-
віть дозволити переночувати, поки людина 
в дорозі, чи запросити пожити когось, якщо 
є вільна кімната. Добро та любов назавжди 
оселяться у вас вдома. 

МЕРЗЛюК Софія, 10 клас

   Сама поїздка стала для мене й моєї 
сестри раптовою та незапланованою. А 
все почалося після двадцять четвертого 
лютого, коли на нашу Україну підступно 
напав ворог. Мабуть, якщо б не ця страшна 
подія, я ще не скоро відвідав би Польщу. 
Але так сталося, що саме в лютому все 
раптово перевернулося не тільки для 
моєї родини, а й для всіх українських 
родин. Зараз я не просто їхав відпочивати 
за кордон – я став біженцем, який втікав 
від війни. Саме це найбільше змінювало 
радісні враження від поїздки на страх, 
невизначеність, неспокій. Попереду мене 
чекало мирне небо іншої країни, а  в  цей 
час моя Батьківщина палала. 
   Я та інші діти їхали у Львів – до кордону з 
Польщею. Дорога була довгою та виснаж-
ливою. Усе далі від’їжджаючи від рідного 
міста, я все частіше милувався нашими 
густими лісами, блакитними річками й 
озерцями, широкими полями, які були ще 
похмурими, бо весна тільки-но розпочала 
заявляти про себе. Було трішки сумно на 
душі, адже я залишив часточку чогось свого 
рідного й прямував кудись у незвідане. 
  Ніч застала все ще в дорозі. Щоб від-
почити, ми зупинилися в одній місцевій 
школі поблизу Львова. Моя рідна школа 
залишилася за тисячі кілометрів звідси. А 
довелося ночувати в іншій, де мене, як і 
всіх, зустріли тепло та доброзичливо. На-
годували гарячою вечерею – борщем та 
варениками з картоплею. І чомусь враз 
згадалася рідна домівка, мама й тато. 
Як-то вони там зараз? Чи вечеряють? Чи 

знову ховаються в бомбосховищі?
   Ніч провели спокійно, спали на матрацах 
у спортзалі. Але ніхто не скаржився – всі 
добре розуміли, що в країну лихо прий-
шло. Навпаки, були вдячні за вечерю та 
прихисток. Я до цього ніколи не був на За-
хідній Україні. Місцеві люди, з такою ціка-
вою говіркою, назавжди залишаться в 
моєму серці. Вони прихистили, допомогли, 
не відвернулися.
  А вранці знову в дорогу. Ще якісь дві 
години – і ми під’їжджаємо до кордону. Чо-
му я так вирішив? Мабуть, тому, що ніколи 
не бачив таких великих черг з автомобі-
лів і автобусів. Інші люди також утікали 
від війни. Нам вдалося швидко проїхати 
всю цю чергу, адже автобуси з дітьми 
пропускали позачергово. Пройшовши пас-
портний контроль, я вперше ступив на 
польську землю. 
   Це відбулося, мабуть, відразу... Сонце по-
іншому почало світити, повітря по-іншому 
запахло, люди по-іншому розмовляли. Але 
це також були добрі люди, які нагодували 
та напоїли, а потім відвезли в красиве та 
величне місто Бендзин. З неповторними 
краєвидами, зі старим замком, з річкою 
Чорна Пшемша, яка протікає через усе 
місто.  Гарне місто, чудова країна Польща, 
де нас так доброзичливо зустріли люди. 
Навкруги мир і спокій. А в душі смуток 
за Україною, де залишилося все рідне й 
дороге. Та ще – надія. Надія на перемогу, 
на повернення додому, на мирне небо й 
над нашою країною.

БОжОК Ілля, 7-А клас

   На мою думку, дорослі й діти, які пере-
живають  війну в країні, відчувають дуже 
сильний біль у душі. Особливо важко ді-
тям. Їх сковує страх, біль, безпорадність,  
розпач і безвихідь. Я, як ніхто, розумію 
їхній стан, їхній біль. Зараз я це відчуваю, 
тому що в моїй країні йде війна. 
   У той день, двадцять четвертого лютого, 
я  прокинулася  від  неприємних  і   страш-
них слів, які сказали мені батьки. Ці слова    
були настільки жахливими, що мені захо-
тілося плакати. Я вважала, що моє життя 
закінчилося. У моїй голові пролетіло все  

моє життя, усі щасливі моменти  з моїми  
рідними та друзями.  
     Зараз іде вже дев’ятий місяць війни. 
Але, дякувати Богу, ми живі. Мені дуже 
шкода тих людей, у  містах чи в селах яких  
ідуть бойові дії, а вони не змогли виїхати.
    З початку війни в мене є одна надія,  
мрія, щоб нарешті ця війна закінчилася, 
щоб був мир. Але все ж таки я знаю, що 
Україна незалежна була й буде! 
  Ми єдині, ми сильні, ми непереможні. 
Слава Україні! Хай буде мир!
                              ПАГАС Дар’я, 8-А клас

   Якби він не став поетом, він міг би стати 
характерним актором - частенько грав 
у житті. Якби він не став поетом, він міг 
би стати добрим співаком, бо голос мав 
оксамитовий, розкішного  тембру баритон. 
Якби він не став поетом, то міг би стати 
композитором, бо частенько  сам підбирав 
мелодії до своїх текстів. Якби він не став 
поетом, то міг би стати вчителем... Йому 
багато було дано від Бога, життя відкривало 
перед ним тисячі шляхів,  тисячі ролей, з 
яких  він зіграв би блискуче. Але він став 
поетом, великим укранським поетом. Його 
ім’я - Андрій Малишко.
   Нашого талановитого земляка назива-
ють   «солов’їним серцем України» за його  
невмирущі пісні. У своїй ліриці Малишко 
постійно звертався до образу матері. Саме 
він - його духовний критерій життя, його 
«моральне сонце». Особливо поетичним  
образ матері  митець створив у «Пісні про 
рушник» (1959р.), що здобула всенародну 
шану.
   До 110-річниці  від дня народження  поета, 

Як народилась «Пісня про рушник»?
яка припала на важкі часи випробувань 
для українців,  згадаймо як народилась йо-
го знаменита «Пісня про рушник».   
   На початку 1970-х поет-пісняр Андрій 
Демиденко брав інтерв’ю у композитора 
Платона Майбороди, автора музики «Пісні 
про рушник». Бесідували в  робочому кабі-
неті композитора. Згодом зайшла до них 
мати Майбороди - Одарка Єлисеївна, зане-
сла чай і сіла на стілець, щоб перепочити.  
   Пригадує Андрій Демиденко:  «Під час 
чаювання я запитую: «А тепер, Платоне Іл-
ларіоновичу, декілька слів, будь ласка, про
пісню «Рідна мати моя». Кого першого за-
пліднила історія створення? Як довго ви 
зі своїм другом і побратимом поетом Анд-
рієм Самійловичем Малишком її писали?».
  Платон Ілларіонович крутнув головою: 
«Та я вже стільки про неї  наговорив».
   Тут раптом озивається Одарка Єлисеївна: 
«Андрійчику, синку! Давай я тобі про все 
розкажу, так як було. Бо й все проходило на 
моїх очах. Ми з Малишком Андрюшою жили 
тоді ще в одній квартирі. Так от, заходжу до 

них, а вони щось там глубають, про щось 
буркотять, стиха лаються між собою... Я 
й кажу: «Що ви там пишете й пишете про 
одне й те саме... Ви б краще написали, 
скільки я ночей недоспала, скільки тебе, 
Платошо, і твого брата Жору проводжала в 
дорогу, скільки своїх очей я виплакала вам 
услід»... Вони зиркнули  один на одного, 
потім глянули на мене, і відразу ж стали - 
мов їх підмінили. Й не зронивши жодного 
слова, зачинилися. І вже не виходили - ні 
опівдні, не ввечері... Я ж переживаю... Під 
ранок прочиняю двері: а там диму - хоч 
сокиру вішай! А за роялем, бачу, сидять 
мої хлопці - голі по пояс, але щасливі, 
мов діти. Коло них порожніх пляшок - ну, 
ціла батарея... А  загледіли  мене - ра-
зом підбігли, взяли на руки й почали 
навперебій - мало не злякали: «Мамо, 
мамо, послухайте! Це про Вас!».  Платошка 
відкашлявся й почав першим: «Рідна мати 
моя, ти ночей недоспала... І в дорогу далеку 
ти мене на зорі проводжала»... Затим, як 
умів, співав Андрюша. Далі вдвох. Я ж 

слухала й слухала. А потім ми обнялися 
втрьох - і вже не стримували сліз. Отак це, 
синку, було»...     

андрій малишко


