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ВолонтерстВо - це покликання
                                                            стор.3

Ми - незлаМні. про організацію
пунктіВ незлаМності               стор.2

 про перейМенуВання Вулиць
обухіВської тг                              стор.2

   Найчастіше українців сповіщають про 
аварійні та стабілізаційні відключення. Для
стабілізаційних відключень визначені графі-
ки, орієнтовний час відключень - приблизно 
4 години. Екстрені аварійні відключення  за-
стосовуються  при потраплянні ворожих ра-
кет в об’єкти енергетичної інфраструктури. 
Для них графіків не існує, орієнтовний час 
відключень невідомий. Стабілізаційні та екс-
трені відключення  вже застосовувались  на 
Київщині. При спеціальних екстрених ава-
рійних відключеннях вимикається навіть 
критична інфраструктура.
    Перший заступник Обухівського місь-
кого голови Анатолій Верещак коментує 
відключення світла: «Національна енерго-
компанія  «Укренерго» доводить ліміти по 
споживанню потужностей електроенергії по 
регіонах   держави. Київський регіон, в тому
числі й населені пункти Обухівської терито-
ріальної громади, забезпечує  споживання 
електроенергією підприємство ДТЕК «Київ-
ські електромережі». В разі надмірного спо-
живання електричної енергії виникає про-
блема в мережах електропостачання, і під-
приємство «Укренерго» надає доручення 
ДТЕК щодо додаткового обмеження спожи-
вання енергоресурсів. Відповідно, щоб не  
допустити  аварійної ситуації в мережах ене-

 Оскільки насосне обладнання вимкнуло-
ся, а стоки з міста продовжували поступати, 
спеціалісти цеху ВОПС мали запобігти під-
топленню станції, щоб уникнути пошкод-
ження споруди та зберегти обладнання для 
подальшої стабільної роботи, повідомили  
у підприємстві.
 «Цілу ніч 13 працівників цеху ВОПС, які 
опинилися на зміні, 14 людей бригади ава-
рійно-відновлюваних робіт та 4 співробітни-
ки пожежно-рятувальної станції комбінату 
вакуумними помпами перекачували воду 
з насосної станції до найближчої камери, 
поки не подали світло. Завдяки злагодже-

ргопостачання в цілому в державі,  облене-
рго здійснює відключення понад графіком».
  Ситуацію з так званим блекаутом  роз’-
яснює секретар Обухівської міської ради 
Сергій Клочко: «Блекаут - це не кінець сві-
ту. Це аварія в енергосистемі, тобто ситу-
ація, до якої енергетики готуються, до якої 
потрібно готуватись усім мешканцям нашої 
держави, нашої громади і нашого міста. Ми 
повинні бути на крок попереду від ворога, 
тому маємо  заздалегідь підготуватись до 
можливого тривалого відключення елект-
роенергії.  Завдання кожного мешканця гро-
мади зараз - подбати про те, аби були в до-
статньому  запасі  продукти харчування, пи-
тна і технічна вода, свічки, ліхтарики. Наго-
лошую, що у випадку довготривалого  відк-
лючення електроенергії на території грома-
ди організовані  пункти обігріву на пункти 
незламності».
     Енергетики всієї країни  цілодобово роб-
лять усе можливе, аби якомога швидше у 
домівках українців з’явилося світло. Однак 
ситуація в енергосистемі після останнього 
терористичного ракетного удару росії є 
складною, повідомляють у ДТЕК і просять 
усіх клієнтів максимально відповідально 
ставитися до споживання електроенергії, 
щоб допомогти енергосистемі.
                             Записала Олена ДрАчуК

  не допустили комунальної 
та екологічної катастрофи 

    через ворожий ракетний обстріл, що стався 23 листопада, відбулося знест-
румлення деяких важливих об’єктів Київського картонно-паперового комбінату. 
Без електрики опинилася насосна станція з перекачування господарсько-по-
бутових стічних вод, яка обслуговує не лише підприємство, а й каналізаційну сис-
тему Обухова.

ній роботі різних служб ККПК вдалося уни-
кнути підтоплення насосних агрегатів та 
цехових будівель. Ситуація була критич-
ною, адже затоплення обладнання унемо-
жливило б його подальшу експлуатацію 
по відкачуванню стічних вод не лише ком-
бінату, але й всього Обухова», - розповів 
начальник цеху водопостачання та очистки 
промпобутових стоків Юрій Ткачук.
   Наразі як повідомляють у Київському КПК, 
підприємство продовжує виконувати свої 
соціальні зобов’язання перед громадою 
Обухівщини і буде надалі робити все для 
забезпечення міста теплом та очистки стоків.

    В Обухові не будуть підвищувати тарифи 
на теплову енергію, послуги з постачання 
теплової енергії, постачання гарячої води. 
Іншими словами, в опалювальному сезо-
ні 2022-2023 років до споживачів усіх ка-
тегорій (населення, бюджетні установи та 
інші споживачі) будуть застосовуватися 
тарифи на рівні тих, що застосовувалися 
станом на 24 лютого 2022 року. 
  Це передбачено  Законом України «Про 

особливості регулювання відносин на ри-
нку природного газу та у сфері теплопос-
тачання під час дії воєнного стану та 
подальшого відновлення їх функціону-
вання» № 2479-ІХ від 29.07.2022 та 
постановою Кабміну України «Деякі пи-
тання регулювання діяльності у сфері 
комунальних послуг у зв’язку із введенням 
в Україні воєнного стану» № 502 від 
29.04.2022. 

тарифи на теплову енергію 
не підвищуватимуть

про відключення електричної енергії

Шановні жителі  обухівської територіальної громади, 
депутати, посадові особи місцевого самоврядування!

     
   прийміть щирі та сердечні вітання з нагоди  Дня місцевого самоврядування! самоврядні органи в 
демократичному суспільстві є важливим інститутом  народовладдя та засобом реалізації інтересів 
територіальної громади. 
 Висловлюю вдячність депутатам місцевих рад, працівникам органів місцевого самоврядування, які 
демонструють самовідданість у роботі, професіоналізм та  відповідальність. саме ви, представляючи 
інтереси громади, забезпечуєте право кожного з нас бути почутим. особливі слова подяки ветеранам 
самоврядування, які віддали часточку своєї душі в його становлення та розвиток. нехай ваш багатий 
досвід роботи в органах самоврядування стане часткою творчої роботи кожного з нас.
  уклін і шана вам, дорогі жителі, за любов до рідного краю, самовіддану щоденну працю, високу 
активність у громадсько-політичному житті, непереборне бажання та здатність здолати всі 
негаразди.
  сердечно бажаю усім, хто працює на благо територіальної громади, кожній родині, кожному мешканцю 
міцного здоров’я, достатку й благополуччя. нехай непохитна віра в нашу перемогу,  в щасливе 
майбутнє рідного краю й україни додають усім нам сили та наснаги. разом - до перемоги!

                            з повагою ‒ секретар  обухівської міської ради сергій клоЧко  

              дорогі волонтери! 
наШі доБровільні помічники!   

   Від щирого серця вітаємо вас з Міжнародним днем 
волонтерів! бути волонтером – це важлива і відповідальна 
місія. хоч раз побувавши в ролі волонтера, дуже важко 
відмовитися в подальшому від цього заняття. це стає для 
людей способом життя.
  у час, коли наша країна захищає свою територію від  
російського агресора, коли порушено територальну ціліс-
ність держави, підірвано економіку, саме ваша активна 
громадська позиція, небайдужість та невтомна праця 
додає віри у те, що у нашого народу є майбутнє. адже 
єднання - це запорука успіху.
  упевнені - кожен мешканець обухівської територіальної 
громади вніс хоча б часточку себе, своєї душі, праці та  
коштів у спільну мету - перемогу над російським окупантом.
    титанічну  роботу,  спрямовану  на підтримку наших кра-
ян-військовослужбовців, які перебувають у гарячих точках 
держави, здійснюють громадські організації «Материнське 
серце» та «об’єднання сімей загиблих (померлих) воїнів  ато 
«Ми  пам’ятаємо. обухівщина», самостійні волонтери.  Во-
ни працюють безоплатно, встановлюють потреби наших 
бійців, забезпечують їх продуктами й одягом, обладнанням 
та запчастинами, засобами захисту і маскування, меди-
каментами та побутовими речами.
  значний внесок у допомогу військовим  робять   наші 
підприємства, серед яких активно волонтерить прат 
«ккпк», інші товариства, підприємці.
  Висловлюємо слова подяки від імені кожної людини, якій 
ви допомогли, за вашу людяність, безкорисливу працю.  
Для вас найціннішою подякою є розуміння того, що ви 
реально можете врятувати людське життя. нині завдяки 
вашій підтримці  на передовій воює не тільки зброя - воює 
український дух, який неможливо здолати!
  нехай ваша доброта повернеться до вас сторицею. 
бажаємо, оптимізму, здоров’я, невичерпної енергії та 
перемоги наших зсу!
  низький уклін  усім небайдужим людям, завдяки яким наш 
народ стоїть і переможе!

сергій клоЧко, секретар обухівської міської ради,
Виконавчий комітет обухівської міської ради

Шановні військовослужБовці, учасники ато та ветерани війн!
  Щиросердно вітаємо з Днем збройних сил україни! 
українські військові – це справжня армія незламних 
та нескорених бійців-патріотів, які демонструють 
мужність, звитягу, силу духу, волю та непохитне 
бажання перемогти, і цим завойовують довіру ук-
раїнців і сього світу.
  Вік української армії сягає кількох століть, а її 
бойові традиції формувалися у важких кривавих 
війнах і конфліктах від київської русі до Другої 
світової війни. і сьогодні солдати й офіцери збро-
йних сил україни гідно продовжують традиції своїх 
дідів і батьків, здобуваючи перемоги на полі бою.   
   нині тисячі військовослужбовців героїчно захища-
ють свою землю зі зброєю в руках. Військова справа 
вже притаманна не тільки чоловікам, її опанували й 
представниці «слабкої» статі. тож цього дня при-
вітання приймають і представниці жіноцтва, які 
вірно несуть службу по захисту держави.
   на жаль, війна не буває без жертв, і серед наших 
земляків є чимало тих, хто віддав свої життя за 
мир на рідній землі. пам’ять про них назавжди зали-
шиться в серцях жителів нашої громади. низько 
схиляємо голови перед родинами загиблих.
 Дякуємо матерям, які виховали справжніх патрі-

отів, які без остраху вдягли військову форму, і в цей час на передовій боронять нашу землю від 
російського окупанта. Доземний вам уклін та людська шана.
  українські збройні сили є і будуть нашою національною гордістю. сердечно вітаємо усіх війсь-
кових зі святом і висловлюємо щиру вдячність тим, хто сьогодні  захищає територіальну 
цілісність та національні інтереси україни. бажаємо вам козацької мужності, дідівської гідності, 
батьківської мудрості та незламної сили волі у перемогу! слава героям! слава україні!

сергій клоЧко, секретар обухівської міської ради,
Виконавчий комітет обухівської міської ради

     Після ракетних обстрілів критичної інфраструктури, ситуація в українській енер-
госистемі залишається залишається вкрай важкою. Енергетики ДТЕК намагаються 
попри все відновлювати електромережі. через дефіцит потужності у 60% НЕК «укр-
енерго» продовжує застосовувати цілодобові екстрені відключення електроенергії 
по всій країні, в т.ч. і на Київщині. В результаті обстрілів пошкоджено приблизно 
40 відсотків інфраструктури нашої країни, а  кожен українець не з чуток знає про 
екстрені, погодинні та стабілізаційні відключення світла.
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ОБухіВСьКА міСьКА рАДА КиїВСьКОї ОБлАСТі ПОВіДОмляє ПрО ПрОВЕДЕННя 
КОНКурСу НА ЗАлучЕННя СуБ’єКТА ОціНОчНОї ДіяльНОСТі Для ВиЗНАчЕННя 

ЕКСПЕрТНОї грОшОВОї ОціНКи ДВОх ЗЕмЕльНих ДіляНОК:
  - площею 2,3058 га, кадастровий номер 3223110100:01:003:0211, цільове призначення - для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств (код КВЦПЗ 11.03), вид використання земельної ділянки - під існуючий 
майновий комплекс за адресою: вул. Київська, 25, м.Обухів Київської області;
- площею 0,2646 га, кадастровий номер 3223110100:01:003:0214, цільове призначення - для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі   (код КВЦПЗ 03.07), вид використання земельної 
ділянки - під власний торгово-комерційний центр  за адресою: вул. Київська, 27, м.Обухів Київської 
області.
  Критерієм відбору виконавців є ціна робіт за виготовлення звіту про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки, строк виготовлення робіт та підтверджений досвід роботи.
   Строк подання конкурсної документації: до 26 грудня 2022 року.
   Конкурс відбудеться 5 січня 2023 року о 10:00 в приміщенні Обухівської міської ради Київської 
області.
  Поштова адреса, за якою подаються документи: 08700, вул.Київська, буд.10, м.Обухів Київської 
області. Звертатися за тел. (04572)50286.  Контактна особа - Стрілець Анатолій Васильович.

 Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», керуючись 
статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи: рекомендації 
Українського інституту національної пам’яті; підсумки громадського обговорення питання 
перейменування об’єктів на території Обухівської громади; протоколу комісії по перейменуванню 
вулиць, провулків та житлових масивів у населених пунктах Обухівської територіальної громади 
Обухівського району Київської області від 27.10.2022 року; рекомендацій постійної комісії з питань 
комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, 
благоустрою, будівництва та архітектури, Обухівська міська рада вирішила:
   • Перейменувати вулиці, провулки та житловий масив на території Обухівської громади згідно з 
додатком.
   • Відділу житлово-комунального господарства та транспорту, з питань благоустрою Виконавчого 
комітету Обухівської міської ради надати пропозиції щодо внесення змін до бюджету і передбачити 
кошти на виготовлення табличок з новими назвами вулиць, провулків та житлового масиву на 
території Обухівської міської територіальної  громади.
   • Юридичному відділу Виконавчого комітету Обухівської міської ради в установленому порядку 
надіслати повідомлення про включення нових назв вулиць, провулків та житлового масиву населених 
пунктів Обухівської громади до державного реєстру Міністерства юстиції України.
    • Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Обухівської міської ради.

                                                                        Секретар Обухівської міської ради      Сергій КлОчКО

ріШення обухіВської Міської раДи

про перейменування вулиць, провулків 
та житлового масиву в населених пунктах 

оБухівської територіальної громади 
оБухівського району київської оБласті

 м. обухіВ:
вул. 40-річчя Перемоги на вул. Панський яр 
вул. 8-го Березня на вул. чепеликів  
вул. 8-го Листопада на вул. Отамана Зеленого  
вул. 9-го Травня на вул. городок
вул. Буканова на вул. Нова 
вул. Гоголя на вул. усівка
вул. Дружби на вул. Сліпакова 
вул. Джамбула – на вул. міжгірна
вул. Жуковського на вул. григорія Косинки 
вул. Зінченка на вул. Захисників україни 
вул. С. Ковалевської на вул. марії Нелеп  
вул. Лермонтова на вул. Академічна 
вул. Мічуріна на вул. Симиренка 
вул. Першотравнева на вул. Фонтанна
вул. Робоча на вул. гончарна 
вул. Стрілецька на вул. Князів Острозьких 
вул. Черняхівського на вул. Василя лісового 
вул. Пушкіна на вул. Кип’яча
провулок Партизанський на провулок Стусова
        гора
житловий масив С. Ковалевської на житловий
        масив Патріотичний 

с. красна слобіДка:
вул. Матросова на вул. молодіжна
вул. Чубаріна на вул. Покровська 
вул. Гагаріна на вул. Панська гора
вул. Пушкіна на вул. шкільна

 с. ДЕрЕмЕЗНА:
вул. Гагаріна на вул. Дзингарівщина

с. СЕмЕНіВКА:
вул. Гоголя на вул. Зарічна
вул. Макаренка на вул. Семена Палія 
вул. Гагаріна на вул. Сонячна

с. Кулі 
вул. Комарова на вул. Польова 
вул. Першого Травня на вул. Травнева

с. григОріВКА:
вул. Колгоспна на вул. українських
        Добровольців

Додаток 
до рішення Обухівської міської ради
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 перелік вулиць, житлових масивів та провулків 
на території оБухівської громади, що перейменовуються

вул. Зої Космодем’янської на вул. Світанкова
вул. Коробко на вул. Верхні Солонці
вул. Гагаріна на вул. Нижні Солонці
вул. Пушкіна на вул. Зарічна

с. гусаЧіВка: 
вул. Перемоги на вул.  Перемоги україни
вул. Лермонтова на вул. Козацька Дорога
вул. Космонавтів на вул. Захисників україни
провулок Космонавтів на провулок лісовий

с. МатяШіВка: 
вул. Першотравнева на вул. Підгірна
провулок Першотравневий на провулок   Підгірний

с. копаЧіВ:
вул. Горького на вул. Підгірна
провулок Колгоспний на провулок Сонячний

с. Шевченкове:
вул. Гагаріна на вул. Благодатна

с. герМаніВка:
вул. Уварова на вул. ярова
вул. Невідомого Партизана на вул. Ворочанська
вул. Гагаріна на вул. Незалежності
вул. 30-річчя Перемоги на вул. Перемоги

с. неЩеріВ:
вул. Чехова на вул. Кузьми Скрябіна 
вул. Горького на вул. Незалежності
вул. Гагаріна на вул. Тараса григоровича
        шевченка
вул. Івушка на вул. Вербна

с. КОЗіїВКА (Красненський Перший 
старостинський округ):

вул. Гагаріна на вул. Приозерна
с. ДОлиНА:

вул. Першотравнева на вул. Незалежності
вул. 48-го Стрілецького Полку на вул. молодіжна
вул. 8 Березня на вул. ярова
вул. Космонавтів на вул. Козацька

с. ПЕршЕ ТрАВНя:
вул. Маяковського на вул. левадна
                  Секретар Обухівської міської ради 
  Сергій КлОчКО

       Для мешканців Обухівської громади по-
відомляємо, що на території діють 32 пункти 
обігріву, з них: 17 – у місті та 15 – у селах. 
Вони наразі забезпечені водою, сухими про-
дуктовими наборами, аптечками, теплими 
ковдрами та матрацами. Також усі вони  
забезпечені альтернативним опаленням та 
генераторами. 
                    
               ПуНКТи ОБігріВу, 
рОЗТАшОВАНі НА ТЕриТОрії 

ОБухіВСьКОї міСьКОї 
ТЕриТОріАльНОї грОмАДи 

 назва закладу/ Відповідальна особа від 
закладу / Відповідальна особа від оМр
• Академічний ліцей №1 ім. А.С. Малишка 
Обухівської міської ради Київської області/
Директор  закладу Мигаль М.Л./ Завідувач 
сектору Ленда О.М.
• Академічний ліцей ім. Володимира Мель-
ника Обухівської міської ради Київської 
області/ Директор закладу Михайлова І.П. / 
Начальник управління Коломієць О.Г.
• Академічний ліцей №3 Обухівської міської 
ради Київської області/ Директор закладу 
Хоменко Н.В./ Заступник міського голови 
Шевченко А.В.
• Академічний ліцей №4 Обухівської міської 
ради Київської області/ Директор закладу 
Марченко В.М./ Заступник міського голови 
Цельора В.В.
• Академічний ліцей №5 Обухівської міської 
ради Київської області/ Директор закладу 
Коновал А.І./ Заступник міського голови 
Савенко М.М.
• Будинок культури,  м. Обухів  мкрн. Яблу-
невий, 22/ Директор закладу Побігай Ю.М./ 
Начальник відділу Богданович Т.І.
• Обухівський центр культури і дозвілля, 
м.Обухів,  вул. Київська, 117/ В. о. директора 
закладу Порядюченко М.І. /Начальник відді-
лу Богданович Т.І.
•  Германівський  ліцей  Обухівської  міської
ради Київської області, м.Германівка, підва-
льне приміщення Германівської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини /Ди-
ректор закладу Трофименко Д.М./ Староста 
Задніпряна Т. М.
• Краснослобідський ліцей Обухівської місь-
кої ради Київської області, с. Красна Сло-
бідка, вул. І. Кабанця, 2 / Директор закладу 
Векла В.В./ Староста Кур’ян Г.І.
• Семенівський ліцей Обухівської міської 
ради Київської області, с. Семенівка, вул. 
Шкільна, 4 / Директор закладу Дробот Н.П./ 
Староста  Сторжик Г.А.
•  Маловільшанська гімназія Обухівської мі-
ської ради Київської області, с.Мала Вільша-
нка, вул. Васильківська, 39/ Директор зак-
ладу Романюк О.Р./ Староста Литовченко Л.В.
• Долинянська гімназія Обухівської міської 
ради Київської області, с. Долина, вул. Миру,
6-а/ Директор закладу Плюта С.В./ Ста-
роста Кріпка Н.М.
• Григорівський ліцей Обухівської міської 
ради Київської області, с. Григорівка, вул. 
Героїв Майдану, 31 / Директор закладу Рудь 
Л.М./ Староста  Шевченко В.І.
• Філія Академічного ліцею № 1 імені А.С. 
Малишка Обухівської міської ради Київської 
області «Першотравенська гімназія», с.Пер-
ше Травня, вул. П. Гудима, 19/ Директор за-
кладу Норець В.Л./ Староста Семенюк Т.Г.
• Дитяча школа мистецтв міста Обухів, м. 
Обухів, Київська область, вул. Київська, 76/
Директор закладу Косенко А.В./ Начальник 
відділу Богданович Т.І.
• Клуб села Ленди, с. Ленди, вул. Сонячна, 
12/ Завідувач закладу Образенко Т.О./ Зас-
тупник міського голови Цельора В.В.
• Клуб села Дерев’яна, с. Дерев’яна, вул. 
Шкільна, 17/ Завідувач закладу Махинич/ 
В.Г. Староста Бойко О.М.
• Будинок культури села Перегонівка, с. Пе-
регонівка,  вул. Воїнів, 29А /  Директор зак-
ладу Яценко С.Я./ Староста Черевко Н.М.
•  Будинок культури села Деремезна, с. Де-
ремезна, вул. Приозерна, 1/ Директор за-
кладу Сторожик С.І. / Староста  Литвин О.П.
• Клуб села Копачів, с. Копачів, вул. Цент-

МИ - НЕЗЛАМНІ:
 на території громади готуЄмося 
до Будь-яких «сценаріїв» ворога

ральна, 23/  Завідувач   закладу  Бардадим
Л.В./ В. о. старости Зленко Т.В.
• Клуб села Макарівка, с. Макарівка, вул. 
Шевченка, 28/ Завідувач закладу Іщенко 
Т.П./ Староста Кріпка Н.М.
• Клуб  села Кулі, с. Кулі,  вул. Комарова, 1 /
Завідувач закладу Рачинська Н.М./ Ста-
роста Сторжик Г.А.
• Клуб села Таценки, с. Таценки, вул. Лісна, 
80/ Завідувач закладу Грищенок Н.В./ Заві-
дувач сектору Ленда О.М.
• Дошкільний навчальний заклад  (ясла-са-
док) комбінованого типу «Дударик»/ Завіду-
вач закладу Литовченко Л.В./ Начальник 
відділу Літвінцов С.О.
• Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок)  комбінованого типу «Катруся»/Заві-
дувач закладу Рогоза Т.Г./ Начальник від-
ділу  Стрілець А.В.
• м. Обухів, вул. Миру,17-а: під’їзд № 3,  
під’їзд № 4, під’їзд № 6, під’їзд № 7, під’-
їзд № 8/ ТОВ «МЖЦ»/ Сергій Золотарьов 
- головний інженер; Олег Палагiн – началь-
ник технiчно-аварiйної служби; Свiтлана 
Шимоненко - майстер ЖКГ; Олександр Фур-
са - інженер з організації, експлуатації та 
ремонту/ Начальник відділу Шевченко Л.М.
• м. Обухів вул. Каштанова, 13/ ТОВ «МЖЦ»/
Сергій Золотарьов - головний інженер; Олег
Палагiн – начальник технiчно-аварiйної слу-
жби; Свiтлана Шимоненко - майстер ЖКГ; 
Олександр Фурса - інженер з організації, 
експлуатації та ремонту / Начальник відділу 
Шевченко Л.М.
• м. Обухів вул. Київська, 154/ ТОВ «МЖЦ»/ 
Сергій Золотарьов - головний інженер; Олег 
Палагiн – начальник технiчно-аварiйної слу-
жби; Свiтлана Шимоненко - майстер ЖКГ; 
Олександр Фурса - інженер з організації, 
експлуатації та ремонту/ Начальник відділу 
Шевченко Л.М.
  Наголошуємо, що дані пункти працю-
ватимуть для усіх мешканців громади 
цілодобово під час тривалого відключення 
електроенергії та значного зниження тем-
ператури надворі.
 

  З 23 листопада цілодобово працюють 
«ПуНКТи НЕЗлАмНОСТі»:

- м. Обухів, вул. Київська, 10 (міська рада)
- м. Обухів, вул. Київська, 18 (Академічний 
ліцей №1)
- с.германівка, вул. Б.хмельницького, 15
   Вони мають базові послуги: електро-
енергію, мобільний зв’язок та інтернет. А 
також - тепло, воду, аптечку. Простими сло-
вами можна сказати, що це ті ж пункти 
обігріву, але зі зв’язком та інтернетом. 
    Для забезпечення громадян гарячим хар-
чуванням під час критичної ситуації, пов’я-
заної з відсутністю тепла, світла, води, 
яка, на жаль, може виникнути протягом 
зими, на території громади буде розміщено 
так звані пункти харчування («польові 
кухні»).  Пункти гарячого харчування будуть 
розташовані на території ДНЗ «Веселка» 
та ДНЗ «Рушничок» - в найбільш густо-
населеному мікрорайоні Піщана.

   Блекаут може повторитися, тому до нього 
треба готуватися. Нагадаємо, що потрібно 
мати і що слід знати, аби в цей час мати 
достатньо їжі та світла і залишатися на 
зв’язку.
   Передусім треба подбати про запас їжі, яка 
не псується без холодильника і яку можна 
приготувати без електроенергії. Це м’ясні, 
рибні та овочеві консерви, сублімовані каші, 
які заливаюься окропом, хлібці, печиво, суха-
рі, сухофрукти,  горішки, батончики, шоколад.
  Порібно запастися питною і технічною 
водою з розрахунку на одну особу: 3 літри 
питної води і 10-12 літрів технічної. Запас 
повинен бути щонайменше на три дні.
     Підготуйте свічки, фонарики та батарейки 
до них. Подбайте про запас сірників та 
запальничок. Тримайте зарядженими па-
вербанки та акумулятори.
  Тримаймося разом, допомагаймо один 
одному, і ворог ніколи нас не здолає!  Ми - 
незламні. Ми переможемо, бо ми українці!

інформація Обухівської міської ради

№8 (941)
6 грудня 2022 року 

   Колишні назви кутків в українських селах і 
містах  дають  багатющий матеріал для крає-
знавців в історичному, культурному, особис-
тісному планах. Обухів – не виняток. Колорит-
ні назви не дають забути теперішнім поко-
лінням те, що було до них, у тому числі і в 
родині  народжених  тут. 
   Ці назви не тільки характеризують спектр 
занять, історичні події, яскраві особистості, а 
й створюють своє, рідне обличчя громади. 
   Серед таких колоритних  обухівських   назв
–  Кип’яча, якою ми іменуємо частину міста 
від центру до автостанції, розгалуженого    
приватного сектору, мікрорайону Яблуневий. 
Ще й до сьогодні місцеві люди називають Ки-
п’ячою вулиці за ставком, а самих себе – 
кип’ячівцями. Звідки походить назва? 

кип’ячій повернуто історичну назву
   Оскільки ця частина містечка не була в крі-
пацтві, а належала казні, то місцеві меш-
канці були більш незалежницького норову, 
знали собі ціну і чинили спротив, коли їм 
щось нав’язували. «Люди закипіли, бо 
пана не схотіли» - це прислів’я і досі на 
устах кип’ячівців, які пишаються своїми 
непокірними предками.  
  Котилася краєм слава про кип’ячівців ще 
й тому, що тут жили майстровиті і чоловіки 
і жінки: перші, наприклад, були знані, як фа-
хівці-кабанники, а найкраще в  Обухові ви-
шивали кип’ячівські дівчата і жінки – це ви-
знавали не тільки в Обухові, а й в усій окрузі.

   Олена АрТюшЕНКО, журналіст, 
краєзнавець

зараз в населених пунктах україни йде  процес дерусифікації - назви вулиць, 
пов’язані  з  сусіднім недружнім народом, який прагне будь-що знищити україну, 

повинні бути змінені.  Чи це будуть імена місцевих достойників, чи відомих 
постатей, чи історичних місцин або кутків, вирішувати громаді. сьогодні  
розповідь про одну з обухівських вулиць, якій повернуто історичну назву. 

зВіДки похоДить назВа Вулиці 

    23 листопада ворог знову завдав ударів по 
критичній інфраструктурі країни, зокрема у Київ-
ській області. На жаль, це безпосередньо зачепи-
ло сусідню громаду, наслідки чого ми з вами 
відчули одразу. це була своєрідна неприємна ре-
петиція блекауту, до якого ми зобов’язані під-
готуватися завчасно. російський окупант з вели-
кою вірогідністю продовжить свої терористичні 
напади на енергетичну інфраструктуру україни, 
а тому ми повинні заздалегідь бути готовими до 
надзвичайної ситуації, яка може скластися через  
тривале відключення електроенергії. 
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    Голод почав відчуватися на 
Обухівщині вже восени 1932-
го, а на весну та влітку 1933-го 
призвів до масового вимира-
ння сільського населення. Ви-
мирали родини, вулиці, кутки, 
були випадки канібалізму.
  В Обухові голодною смертю 
помер   кожен  четвертий   жи- 
тель. На кладовищах і людсь- 
ких садибах поховано десятки  
селянських родин. До голо-
домору в Обухові було всього 
три кладовища, після нього 
з’явилося тридцять два.  

 ВшануВали  пам’ять  жертВ 
Голодомору  

  у хх сторіччі українці пе-
режили три страшних голо-
домори:  1921-1923,  1932-
1933 і голод 1946-1947 років. 
Але  наймасштабнішим   був
штучний голодомор 1932-
1933 років – геноцид україн-
ського  народу, здійснюваний 
тоталітарним сталінським 
режимом. ці страшні сторін-
ки історії не оминули і 
Обухівський край.

  З початком повномасштабного вторг-
нення ворога в україну Благодійний 
фонд «Картонник» Київського картонно-
паперового комбінату та профспілкова 
організація підприємства активно вклю-
чилися у допомогу постраждалим регіо-
нам, повідомляють у ККПК. Вектором 
такої підтримки була обрана адресна до-
помога, яка передбачена безпосеред-
ньо для нужденних. З того часу жителів 
населених пунктів чернігівської облас-
ті: халявин, рівнопілля, роїще; Київсь-
кої: Андріївка, Небрат, Нове Залісся, 
Берестянка; харківщини та багатьох 
інших отримали підтримку від комбінату.
  
 Нещодавно з чергової поїздки з гумані-
тарною місією повернувся з Донецької об-
ласті Голова профспілкового комітету ППО 
ВАТ Київський КПК Олексій Дуля (на фото 
ліворуч). Він розповідає:
 «Центри громад, що найбільше постра-
ждали від ворожого вторгнення, гуманітар-

 КИївсьКИй КПК доПоМАгАє жИтЕЛяМ 
рЕгІоНІв УКрАїНИ, яКІ НАйбІЛьшЕ 

ПострАждАЛИ  

   - Наша організація, - розповідає Світлана 
Анатоліївна, -  утворилась і функціонує з 
часів Майдану, коли учасники Революції 
Гідності  дуже  нагально  потребували  під-
тримки й конкретної допомоги продово-
льством, медикаментами, теплими реча-
ми і всім іншим необхідним у боротьбі із 
злочинним антинародним режимом Яну-
ковича.
    Щоб відволікти  від тяжких дум і пе-
реживань у зв’язку з трагічною загибеллю 
на Майдані мого чоловіка Володі, мене 
запросила до «Материнського серця» од-
на із його засновниць і активних діячок 
Олена Артюшенко.
        Першою головою громадської органі-
зації стала її зановниця, а нині - почесний
голова Валентина Андріївна Мишко. Три-
валий час «Материнське серце» очолю-
вала Віра Іванівна Іщенко. Визнанням 
важливості нашої роботи стала   відзнака 
Президента України Вірі Іванівні - орден 
княгині Ольги ІІІ ступеня (2019). 
   З початком війни на Донбасі робота 
організації   активізувалась. Ми  виплітали
захисні сітки для бійців-атовців, зби-
рали й відвозили їм продукти і все най-
необхідніше для тих, хто став на захист 
України. Розросталась вона й кількісно. 
Зараз організація дуже велика й потужна, 
сьогодні    кількість  членів і активістів  вже 
перевалила за сотню. Виникла необ-
хідність підрозділити її на окремі сектори, 
відповідно до напрямку діяльності.
      Плетінням   захисних   сіток  опікується 
вже згадувана Олена Артюшенко; я від-
повідаю за збір коштів, який здійснюється 
нашими активістами-добровольцями у 
двох наметах на Піщаній побіля входу 
до «Велмарта» та завдяки добровільним 
пожертвам небайдужими добродійника-
ми; Віра Іщенко розсортовує все зібране і 
формує вантажі  для відправлення черго-
вої партії на фронт; Валентина Кондра-
тенко  та  Валентина  Мисяк зі  своїми від-
чайдушними і вправними водіями всі 
ці роки регулярно доставляють все не-
обхідне, що замовляють фронтовики, 
безпосередньо у бригади й батальйони 
на Донбас, Харківщину чи Херсонщину-
Запоріжжя - по всій ліній фронту. А це 
й автомобілі з підвищеною прохідністю 

    «МАТЕРИНСЬКЕ  СЕРЦЕ»,
  ЯКЕ  НАБЛИЖАЄ  ПЕРЕМОГУ

До МіжнароДного Дня ВолонтеріВ

     Дев’ятий рік новітньої московсько-української війни. Десятий місяць її повномасштабного  періоду. Дивуючи своїм героїзмом і 
стійкістю світ, Збройні Сили україни стримали ворога і тепер впевнено женуть його з рідної землі. і всі ці роки й місяці поруч з нашими 
оборонцями надійною силою і помічницею виступає волонтерство, яке набрало на рідних теренах такого розмаху,що в суспільстві 
заговорили про нього як про п’яту владу в країні.   В Обухівській громаді однією з перших (а може й першою) викристалізувалась 
громадська організація волонтерів «материнське серце». З її нинішньою очільницею, дружиною полеглого в 2014 році на майдані 
героя україни Володимира чаплінського - Світланою чАПліНСьКОю напередодні Дня волонтера зустрівся кореспондент «ОВ»:

Дев’ятий рік  забезпечує військових найнеобхіднішим 
безстрашна волонтерка Валентина Мисяк  

і маневреністю, шини й запчастини до 
них, тепловізори, теплі речі, медикаменти 
і предмети гігієни, домашні смаколики 
й різні продукти, навіть іноді відео, 
дитячі листи й малюнки. Останнім за-
безпечують вихованці обухівського дитя-
чого дошкільного закладу “Світлячок, де 
я, до речі, працюю вихователькою. За 
результатами цих поїздок наші захисники 
постійно одержують відчутну матеріальну і 
моральну підтримку, що додає їм бойового 
духу, допомагає ще нещадніше громити 
ненависного ворога.
   Дуже допомагають волонтерам вико-
нувати замовлення й прохання бійців 
в окопах, задовольняти їхні фронтові 
потреби колектив найбільшого в нашій 
громаді картонно-паперового комбінату, 
активні в цьому плані й патріотично на-
лаштовані обухівські підприємці, окремі 
добродійники. І все-таки я закликала б від-
відувачів супермаркету на Піщаній, де 
стоять згадувані наші намети для збиран-
ня благодійної допомоги армії, і взагалі 
обухівців не проходити байдуже повз них, 
а  посильно брати участь у пожертвуванні 
коштів, більше й глибше пройматися тур-

ботами наших мужніх вої-
нів, адже нинішня  визволь-
на війна українського наро-
ду  проти знавіснілого мос-
ковського агресора стосу-
ється всіх. Ніхто, думаю, не 
хоче бути поневоленим.
   Своєрідним колективним 
членом «Материнського се-
рця» є впродовж всіх цих 
років колектив нашого 
«Світлячка». Ось і зараз до 
Дня Збройних сил України 
проводимо акцію «Подаруй 
воїну усмішку», збираючи 
посилки для шести фрон-
товиків -  членів  родин  на-
ших співробітників. Смако-
лики, подарунки та все ін-
ше необхідне й святкове 
буде відправлено в різні 
підрозділи, де воюють зем-
ляки. Найактивніше опіку-
ються  волонтерством ме-
тодистка  дитсадка Надія  
Петриченко, Лариса  Ярмо-

  з 2014 року  волонтери 
Валентина кондратенко 

(ліворуч) та водійка наталя 
олійник  їздять на передову.

люк та й інші небайдужі мої колеги. За-
лучаємо і батьків наших вихованців, і вони 
охоче відгукуються.
   Маємо прапор нашої організації, з яким 
щоразу вирушають на фронт волонтери. 
З ним вони побували у різних військових 
частинах від Харківщини до Херсонщини, 
одержали на ньому дорогі автографи 
бійців. Мріємо, що він стане нашим пра-
пором перемоги, історичною реліквією для 
сучасників і нащадків.
   Наші автомобілі з подарунками і всіма 
найнеобхіднішими речами вже кілька ос-
танніх місяців заїжджають і у звільнені від 
ворога райони, до місцевого населення, 
яке пережило окупацію. Нещодавно по-
бували в Снігурівці на Миколаївщині.
   Наша організація поєднала людей 
різних професій і родів занять, уподобань, 
різного віку, які не лише на словах, а й 
конкретними справами посильно допома-
гають нашим  Збройним силам наближати 
таку жадану перемогу - перемогу світла 
над темрявою, добра над злом, нашу 
велику українську перемогу.
                       Спілкувався і.ПіДгАєцьКиЙ

ну допомогу  отримують, 
але з віддалених сіл люди  
здебільшого  фізично діста-
тися туди   не можуть з різ-
них причин, і  для нас важ-
ливо не обійти їх увагою. 
Тому, зазвичай, налагоджу-
ємо комунікацію з  місцеви-
ми волонтерами, які знають
місцевих жителів та їхні по-
треби, з ними разом їздимо 
по домівках та   доставляє-
мо пакунки. Намагаємося 
підтримати одиноких лю-
дей поважного віку, сім’ї з 

дітьми, родини, де є люди з інвалідністю».
     Така допомога, за словами  пана Олек-
сія,  передбачає  два набори: харчовий та  
гігієнічний з продукцією комбінату, який 
запаковується у ящик з маркуванням про 
гуманітарний вантаж. Але перед кожною 
поїздкою вивчаються окремо потреби ре-
гіону. Наприклад, у Бородянському райо-
ні після звільнення тривалий час було 
відсутнє електропостачання, у людей  не 
було  змоги зарядити навіть мобільні теле-
фони, тому на підприємстві  прийняли рі-
шення про придбання для них генератора. 
У деяких  селах була потреба у  конкретних 
лікарських препаратах.
    Для того, щоб така важлива робота здій-
снювалася безперервно, на ПрАТ створена
постійна комісія,  яка  щотижня  розглядає
заявки та затверджує рішення про виділен-
ня допомоги. Як повідомили на підприємст-
ві, Київський КПК не збирається зупинятися 
на досягнутому і продовжує підтримувати 
тих, хто цього потребує.

   Вшановуючи пам’ять загиблих від голодної 
смерті,  секретар міської ради Сергій Клочко  
поклав квіти до Меморіального комплексу 
жертвам Голодомору, що на об’їзному шосе.
  А о 16:00 у пам’ять про загиблих від 
геноциду українців тисячі мешканців гро-
мади запалили свічки, встановивши їх на 
своїх підвіконнях.

 Тетяна чАЙКОВСьКА

До 90-х рокоВин голоДоМору

     Традиційно  в  листопаді, у День пам’яті,
на  місцях  поховання  та  меморіалах на те-
риторії Обухівської громади вшанували  
всіх померлих від голодоморів. Перебува-
ючи на  цих священних  місцях, кожен пере-
осмислює історію, її  трагічні сторінки, і ро-
зуміє, як важливо, щоб ніколи  знову не пов-
торився цей жах, який, мабуть, генетично 
залишився в пам’яті поколінь.
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інФорМуЄ пенсійний ФонД Будьте помітними у темну пору доБи!
     У зв’язку з економією електроенергії на вулицях 
тимчасово вимикають  освітлення у вечірній і нічний 
час. Дотримуйтесь правил безпеки на дорозі!
    Зокрема, носіть одяг помітного кольору та 
світловідбиваючі елементи.
  «Дотримання цього простого правила може 
врятувати вам життя. Бережіть себе!» - закликав 
жителів Київщини голова обласної військогої 
адміністрації Олексій Кулеба.
  наприклад, вдягаючись у чорний, темно-
синій та коричневі кольори при переході 
вулиці вас може просто не помітити водій, 
адже видимість   чорного кольору для водія 
всього  1 метр. синій колір одягу дозволить 
водієві побачити вас за 15 метрів, червоний 
- за 24 метри, помаранчевий - за 35, а білий -  
за 50.  одяг зі світ-ловідбивними елементами 
зробить вас видимими на відстані у 150 мет-
рів, тому використовуйте світло-відбивні 
елементи в одязі, на сумках. 

  З 1 грудня 2022 року буде проведено 
перерахунки пенсій у зв’язку з:
  - підвищенням прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, з 2027 грн 
до 2093 грн (стаття 7 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік»);
  - встановленням мінімальної пенсійної вип-
лати  непрацюючим  особам  з повним стра-
ховим стажем (30/35 років для жінок/чо-
ловіків відповідно) віком до 70 років, які отри-
мують «страхові» пенсії, на рівні 2500 грн 
або  пропорційно наявному страховому  ста-
жу, виходячи з розміру 2500 грн (пункт 2   по-
станови Кабінету Міністрів України від 
15.09.2021 № 963 «Про додатковий соці-
альний захист окремих категорій осіб у 2022 
році та в подальшому»);
  - зміною показника середньої заробітної 
плати, який застосовується при обчисленні 
пенсій по інвалідності та у зв’язку з втра-
тою годувальника учасникам ліквідації на-
слідків аварії на Чорнобильській АЕС та 
непрацездатним членам їх сімей (постанова 
Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 
№1210 в редакції постанови від 09.12.2021 
№1307).
   Перерахунки пенсій проводяться автома-
тично без додаткових  звернень пенсіонерів.
   Виплата пенсій у перерахованих розмірах 
буде проводиться з грудня у встановлені 
пенсіонерам дати виплати.

  Види виплат, які зростають з 1 грудня 
2022 року у зв’язку зі зміною прожиткового 
мінімуму:
   - мінімальна пенсія за віком непрацюючим 
пенсіонерам:
 з 2027 грн до 2093 грн.;
  - мінімальні пенсійні виплати особам з 
інвалідністю внаслідок війни та учасникам 
бойових дій:
  з 13175,50 грн до 13604,50 грн (650%) - 1 
група інвалідності;

перерахунки пенсій з 1 грудня 2022 року
 з 10641,75 грн до 10988,25 грн (525%) - 2 гру-
па інвалідності;
 з 7297,20 грн до 7534,80 грн (360%)  -    3 гру-
па інвалідності;
 з 4256,70 грн до 4395,30 грн (210%)  -  УБД;
  - пенсія за особливі заслуги перед Україною:
 з 709,45-810,80 грн (35-40%) до 732,55- 
837,20 грн;
  з 506,75-709,45 грн (25-35%) до 523,25- 
732,55 грн;
  - мінімальна пенсія шахтарям - з 6081 грн 
до 6279 грн;
  - підвищення ветеранам війни та членам 
сімей загиблих/померлих ветеранів війни:
з 1013,50 грн до 1046,50 грн (50%) - 1 група 
інвалідності;
  з 810,80 грн до 837,20 грн (40%) - 2 група 
інвалідності;
з 608,10 грн до 627,90 грн (30%)  - 3 група 
інвалідності;
  з 506,75 грн до 523,25 грн (25%)  - УБД;
  з 405,40 грн  до 418,60 грн  (20%)  - учасники 
війни;
  з 304,05 грн до 313,95 грн (15 %) -  учасники 
війни;
 з 506,75 грн до 523,25 грн 925%) -  членам 
сімей загиблих;
  з 202,70 грн до 209,30 грн (10%) - членам 
сімей померлих;
  - максимальний розмір пенсії з 20270 грн до 
20930 грн;
 - мінімальна пенсія сім’ям військово-
службовців у разі втрати годувальника з 4054 
грн до 4186 грн;
  - підвищення жертвам нацистських перес-
лідувань з числа осіб з інвалідністю та чле-
нам сімей померлих жертв нацистських 
переслідувань: 
 з 1013,50 грн до 1046,50 грн  (50%)
 з 810,80 грн до 837,20 грн (40%)
 з 608,10 грн до 627,90 грн (30%)
 з 506,75 грн до 523,25 грн (25%) ;
- надбавка донорам з 250,80  до 258,90 грн.

     За оцінками експертів загалом в Украї-
ні налічується близько 300 000 людей, 
інфікованих ВІЛ. З них третина досі не 
знають, що є носіями цієї хвороби. Це 
означає, що ця підступна недуга непоміт-
но, але впевнено день за днем руйнує їхнє 
здоров’я і вони можуть стати джерелом 
зараження своїх статевих партнерів чи 
«товаришів по голці».
    І навіть коли ВІЛ досягає своєї цілі і зни-
щує імунну систему, ми не завжди роз-
пізнаємо його під маскою різноманітних 
симптомів, чи то незрозумілої швидкої сто-
млюваності, чи повторних запалень ле-
гень, або рецидивів герпесу. За 5-10 років 
людина часом і пригадати не зможе, коли 
вона могла інфікуватися ВІЛ. 
    Отже, єдиним правильним рішенням 
може стати тестування, яке в Україні дос-
тупне і безкоштовне. На щастя, медици-
на не стоїть на місці, і для діагностики 
ВІЛ швидким тестом достатньо лише 15 
хвилин:  це той час, який дає шанс зробити 
правильний крок і врятувати власне життя, 
розпочавши лікування. Антиретровірусна 
терапія (АРТ) щороку вдосконалюється, а 
препарати  для  лікування   безкоштовні та 
доступні для всіх. Не можна зупинити епі-
демію, не надавши відповідного лікування 
всім, хто його потребує.
    Успішне впровадження заходів з про-
філактики передачі ВІЛ від матері до ди-
тини забезпечило суттєвий прогрес у до-
сягнені мети щодо ліквідації випадків ВІЛ 
серед дітей. Цільовий програмний підхід 
до надання послуг вагітним жінкам та 
народженим ними дітям дозволив звести 
ризик інфікування дітей до мінімуму. 
    Традиційна профілактика інфекційних 
хвороб при попередженні розповсюдження 
ВІЛ-інфекції, виявляється малопридатною: 
ВІЛ, потрапивши в організм людини, за-
лишається в ньому довічно. І до кінця сво-
го життя заражена особа є джерелом ін-
фекції для інших.
     Не існує вакцини, яка може гарантовано 

  озброєний той, хто попереджений 
До ВсесВітнього Дня боротьби зі сніДом 

    1-го грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі сніДом. його 
метою є підвищення обізнаності населення про Віл-інфекцію – сніД. як-
що люди розуміють, як передається Віл-інфекція, як їй можна запобігти 
та усвідомлюють сьогоднішню реальність життя з Віл – вони можуть 
за допомогою цих знань дбати про власне здоров’я і здоров’я інших 
та толерантно ставитись до тих, хто живе з Віл-інфекцією, а також  
згадати про важливість вчасної діагностики Віл-сніДу. 

захистити від зараження ВІЛ. Відсутній і 
радикальний метод лікування цього захво-
рювання.  Якщо  не  вживати заходів, щоб 
ВІЛ не переріс у СНІД, то ця недуга  невід-
воротно приведе до смерті. 
   Профілактичний план проти розпов-
сюдження ВІЛ серед підлітків та дорослих 
доволі простий: захищений секс, дотри-
мання елементарних правил особистої 
гігієни, невживання наркотиків і алкоголю.
   За даними обласного Центру з про-
філактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом на 1 
жовтня 2022 року в Обухівському районі 
обліковано 304 особи з ВІЛ-інфекцією, 
у тому числі 146 зі СНІДом (минулий рік 
– відповідно – 287 та 137). За весь час 
обстежень в районі було виявлено 521 
особа з ВІЛ, з них 190 - зі СНІДом. 86 ВІЛ-
інфікованих жінок народили дітей, у 20 з 
яких підтверджено ВІЛ, в тому числі у 17 
СНІД.
    Інфікованість серед дорослих склала 
0,75%, у минулому році вона була 0,72%, 
цей показник серед дітей склав відповідно 
0,89 % та 0,87%.
   Зростання темпів розповсюдження ВІЛ-
інфекції серед населення Київської області, 
вважають фахівці, вказує на недостатність 
впровадження профілактичних заходів або
їхню неефективність. Профілактичні захо-
ди передачі ВІЛ-інфекції проводяться ли-
ше серед груп високого ризику, як і в цілому 
по Україні. На жаль, зазначена робота не 
проводиться серед основного прошарку 
населення. 
     Під час нещодавніх відвідин  Центру 
профілактики СНІДу в м. Портленді аме-
риканського штату Орегон Ваш нарколог 
мав можливість на власні очі побачити як 
тамошні фахівці проводять профілактичну 
роботу серед  свого населення. На це їхня
держава грошей не шкодує. Цей Центр за-
ймає приблизно площу нашого «Велмар-
ту», що на Піщаній. Десятки кімнат, 
великий штат працівників, видають книги, 
буклети, різноманітні плакати, пам’ятки, 

знімають фільми, готують лекції. І все для 
того, щоб уберегти своїх громадян. У нас 
такого, на жаль, немає, можливо тому ми і 
спостерігаємо зростання поширеності ВІЛ-
інфекції. 
       Ця хвороба найбільше вражає людей 
з груп ризику. Об’єднує їх незаповнений 
душевний вакуум – відсутність цілей у 
житті, нездатність організувати змістовне 
дозвілля, ослаблення або відсутність ін-
стинкту самозбереження. Чи то в результаті 
психічного захворювання, чи рукотворного 
розладу психіки та поведінки внаслідок 
вживання наркотиків чи алкоголю, цим лю-
дям, як кажуть, «море по коліна». Древній 
філософ писав: «Одурманений парами 
алкоголю, уподібнюється бику, що іде на 
забій, поки спис не прониже печінку його». 
    Наступає послаблення функцій лобної 
кори головного мозку, яка відповідає за 
контроль поведінки, і тоді починається «бу-
йство підкірки», проявами якої  стає ризи-
кована статева поведінка та прагнення до 
легкодоступних задоволень.
    Яка приваблива розпуста зовні і яка 
огидна, бридка та жахлива її внутрішня 
сутність – могли б при певних умовах 
вигукнути наші наступні герої: 50-річний 
мешканець з сусідньої Українки та  40-річ-
на безхатченка. Все у них починалось 
прекрасно і поетично. 

у ПОшуКАх глухОгО КуТА
      Чоловік з Українки приєднався до спів-
товариства наркозалежних – заворожу-
вали жаргоні слова, що звучали на при-
тонах: «драп», «кукнар», «фен», «метал», 
«приходняк-відходняк», «колеса» та «ши-
рка». Дух перехоплювало, коли бачив, 
як старші наставники «гнали по венах» 
кустарно виготовлені наркотики. Ігнорую-
чи всі правила асептики і антисептики, 
пускали шприци з варивом «по  колу». 
Крім наркотичної залежності, отримав і 
позитивний тест на ВІЛ. Через декілька 
років було виявлено туберкульоз легень, 
як прояв СНІДу. Лікувався, начебто ту-

беркульоз вилікував, але продовжував ко-
лотись і доколовся до інсульту, після чого 
втратив здатність ходити. Уся рідня від-
вернулась від  нашого героя. Зараз ним 
опікується лише товариш по голці. АРТ не 
приймає уже понад 3 роки. Більша частина 
пенсії (інвалід ІІІ групи по туберкульозу) іде 
наркодилерам за наркотики. Продовжує 
колоти їх у пах. Наркологи шукають близь-
ких родичів чи волонтерів, щоб ті достав-
ляли метадон хворому додому, коли буде 
оформлений на сайті ЗПТ, з обов’язковою 
умовою прийому ліків від СНІДу.

уТримАНКА 
   На прийом до наркологічного кабінету 
звернулися мешканець Обухова та його 
співмешканка з приводу запоїв. Розповіли,
що чоловіку вдалося придбати солідну 
партію  дешевої  горілки,  яка, як показала
дегустація, виявилася «паленою». Нарко-
логам довелося чимало потрудитися, щоб 
повернути пару до тями. Були обстежені 
на ВІЛ: у неї результат був позитивний, у її 
супутника поки що негативний. Не пройшло 
і тижня, як ця пані знову звернулася з того 
ж приводу. Пояснила, що її друг не зміг, як 
планували, продати залишки «паленки» і 
вони змушені були її допивати. Після пов-
торного   курсу лікування, пацієнтка заяви-
ла, що не повернеться назад, бо друг її 
побив, і поїхала до своїх старих друзів по 
пляшці в Українку. Багато років  наркологи 
знайомі з цією пацієнткою і ще пам’ята-ють, 
якою вродливою була ця жінка. Її хобі було 
ніде не працювати, а знаходити одиноких 
питущих чоловіків, які  брали її на своє 
утримання в обмін на «любов». Багатьох 
цих  «утримувачів»  уже немає в живих: чи 
то через алкогольний цироз печінки, чи з 
інших причин... Та й у самої пацієнтки уже 
з’явилися симптоми  цирозу. Призначені 
ліки від ВІЛ  приймає нерегулярно, стилю 
свого життя не змінює. Мотивувати па-
цієнтку до тверезого життя наркологам 
не вдається. Ми запитали одного разу, 
як їй вдається, ніде не працюючи жити, 
випивати, закушувати та одягатися. У 
відповідь вона розреготалась і вигукнула: 
«Я сама в шоці!»
…Науковці вже давно встановили шляхи  
зараження ВІЛ. Щоб уберегтись від на-
пасті залишається тільки слідувати їхнім 
настановам. Любителям погратись у руле-
тку зі смертю, побажаємо більше цінувати 
себе, бути милосердними до себе та 
оточуючих, не забувати, що лише сама 
людина відповідає за своє здоров’я і своє 
одноразове життя.           

є.КАрлюК, лікар-психіатр 
В.чЕрНюшОК, лікар-інфекціоніст

П.ФЕДь, лікар-нарколог

    ВТрАчЕНЕ  свідоцтво про право на спадщину
за заповітом  на земельну ділянку площею 3,8203 
га, кадастровий номер 3223182000:06:003:0009,  
для ведення товарного сільськогосподарського  ви-
робництва, що розташована на території Григо-
рівської сільської ради Обухівського району Ки-
ївської області, видане ФЕСАНу Олександру 
михайловичу,  посвідчене Обухівською РДНК 
23.07.2021р, зареєстроване в реєстрі за №1-1499, 
вважати недійсним.

   ВТрАчЕНЕ  свідоцтво про право на спадщину
за заповітом  на земельну ділянку площею 3,2302
га, кадастровий номер 3223182000:04:001:0015, 
для ведення товарного сільськогосподарського  
виробництва, що розташована на території Гри-
горівської сільської ради Обухівського району 
Київської області, видане ФЕСАНу Олександру 
михайловичу,  посвідчене Обухівською РДНК 
23.07.2021р, зареєстроване в реєстрі за №1-1501, 
вважати недійсним.

 
  ВТрАчЕНі оригінали документів на будинок 
за адресою: с.Матяшівка Обухівського району 
Київської області, вул. Садова, будинок 2, видані 
ФЕСАНу Олександру михайловичу,  посвідчені 
Обухівською РДНК  23.07.2021р та зареєстровані в 
реєстрі за №1-1497 , вважати недійсними.

       ВСТАНОВлЕННя ЗЕмЕльНих мЕж:  
 14 грудня 2022 року о 10:00 будуть прово-
дитися  роботи по встановленню меж земельної
ділянки гр. СіТАС микола ілліч за адресою: 
Київська боласть, Обухівський район, Підгірцівсь-
ка сільська рада, СТ «Мрія». Власника суміжних 
земельних ділянок - Ксьонзик В.і. просимо  з’яви-
тися для погодження земельних меж. Контактний  
тел. 098-219-32-84

КВПП «Обухівська друкарня» надає  поліграфічні послуги: верстка і друк газет, 
виробничих журналів, бланків, етикеток; порізка картону, виготовлення архівних 

та інших коробок. Тел. 097-972-05-90, 097-482-46-83, Е-mail: obuhdruk@ukr.net

  переходячи дорогу, обов’язково вимкніть навушники (це стосується молоді!), 
носіть із собою фонарики і будьте уважними.    


