
громадсько-політична газета

бухівські 
істіОв  №10 (944)

22 грудня 2022 року

За довідкою - до архіву. консультує 
фахівець                                          стор.4

центр милосердя і тепла в 
германівці                                    стор.3

як вимикають електроенергію 
споживачам                           стор.2

офіціЙно ШАНОВНІ еНергетики!
  Щиро вітаємо вас з професійним 
святом! Ви даруєте людям світло, 
несете до кожної домівки затишок і 
тепло. Від злагодженої роботи енерге-
тиків залежить не тільки вироб-
ництво і  промисловість, а й економіка  
країни в цілому. Сьогодні енергетики 
без перебільшення здійснюють подви-
ги, відновлюючи пошкоджені об’єкти.  
Про це знає кожен українець. 
   Через масштабні ракетні обстріли 
енергосистема країни знаходиться в 
складному стані. Незважаючи на те, що 
зруйновані важливі інфраструктурні 
об’єкти, енергетики 24/7 роблять усе 
можливе для того, аби   у всіх будинках 
було світло.

вшанували ліквідаторів чаес

«світлЯчок» відзначив ювілей
    13 грудня   найстарший заклад дошкільної 
освіти Обухівської міської громади  «Світля-
чок» відзначав 50-річний ювілей.

  Привітати колектив ДНЗ прийшли керівники 
міста  та представники управління освіти. За 
сумлінну працю Подяками Обухівського місь-
кого  голови та подарунками від управління ос-
віти нагороджені  члени колективу  та беззмін-
на завідувачка закладу, яка вродовж 40 років 
очолює «Світлячок», Раїса Іванівна Єременко. 
З ювіле-єм садківців привітала і Громадська 
організація «Материнське серце».
  Не лишились без подарунків і гості - маленькі 
«світлячки» під керівництвом  музичного керів-
ника і вихователів підготували  яскраві танцю-
вальні номери.  
   Танці, пісні, веселощі панували в садочку.  
На завершення свята до зали внесли смачний 
коровай, який задмухували всі маленькі учас-
ники святкового дійства.
    Назважаючи на те, що ювілейна дата припала 
у важкий для країни час, садківці вірять, що 
недалеко той час, коли  вся Україна буде жити у 
мирі і спокої. 

відгомін свята

     14 грудня в Обухівській громаді  вшановували учасників ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС. Ця дата була затверджена указом президе-
нта України 10 листопада 2006 року. Саме цього дня було офіційно повідомле-
но про завершення будівництва захисного саркофага над зруйнованим у ре-
зультаті вибуху четвертим енергблоком ЧАЕС.
  
     В Обухові,  біля пам’ятного знака  ліквідаторам, зібрались мужні чоловіки і жінки, 
які  у 1986 році врятували світ від ядерного лиха. Секретар міської ради Сергій 
Клочко подякував  ліквідаторам за їх великий трудовий подвиг. Хвилиною мовчання 
вшанували  чорнобильців, яких немає  серед  живих.
   Подяками міського голови відзначили тих, хто вніс вагомий внесок у  справу подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи.
    Нагадаємо, понад тисяча мешканців Обухівщини брало участь в ліквідації аварії 
на ЧАЕС.

    За сприяння фундації Олени Зелен-
ської у межах ініціативи Глобальної біз-
нес-коаліції для освіти та проєкту  «Ци-
фровий актив  для України» компаній 
НР та Microsoft, 248 ноутбуків було пе-
редано для забезпечення роботи вчите-
лів Обухівської територіальної грома-
ди.
  
     Нині  більшість  українських шкіл через
російське  вторгнення  працюють дистан-
ційно, тож ноутбуки необхідні вчителям для 
проведення якісного навчального процесу 
в онлайн-форматі. Ноутбуки оснащені 
усім необхідним для дистанційної роботи 
вчителя - камерою, потужним професором 
і можливістю під’єднання до інтернету.      

ноутБуки 
длЯ вчителів

  Шановні представники найсвітлішої професії! Нехай ваш професійний день 
буде наповнений світлом, теплом і енергією добрих привітань, нехай любов 
до своєї роботи ніколи не покидають вас, хай здійснюються всі ваші плани та 
задуми. Від щирого серця бажаємо вам миру, міцного здоров’я, щастя, любові 
та злагоди!  Віримо в Перемогу! Все буде Україна! 
                                                  Сергій КлоЧКо, секретар обухівської міської ради,

Виконавчий комітет обухівської міської ради

Велика родина «Світлячка»

 «Пункт незламності»
на ккПк

  Через проблеми з електропостачанням 
в Україні та, зокрема, у місті Обухові,  з 
18 грудня  2022 року на території Київсь-
кого КПК запрацював «Пункт Незлам-
ності», повідомили на комбінаті.
  Для всіх охочих щодня у вільному доступі 
з 8-00 до 20-00 є гарячий чай та кава, місця 
для відпочинку, можливість зарядити свої 
гаджети та користуватися інтернетом без 
обмежень.
   «Pulp Mill Holding (австрійський холдинг, 
власник ККПК) підтримує дружню політику 
Австрії щодо всебічної допомоги Україні і 
ця складна зима – не виключення. Маємо 
надію, що наш «Пункт Незламності» допо-
може жителям Обухова зігрітися та пере-
жити всі холоди стійко!», - розповіли на 
підприємстві.

  Наслідки нічної атаки 19 грудня на Київську область ворожими шахедами суттєві. 
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій 
Кулеба під час ефіру телевізійного марафону «Єдині новини».

 внаслідок нічноГо оБстрілу 
шаХедами оБуХівсЬкий, 

вишГородсЬкий та БучансЬкий 
райони частково знеструмлені

   «Київська  область  відбила третю  атаку
 рф протягом останнього тижня. Внаслідок 
нічного обстрілу шахедами 19 грудня вже 
троє постраждалих та дев’ять пошкод-
жених приватних будинків», – наголосив 
він.
  Також він зазначив, що Обухівський, Виш-
городський та Бучанський райони частко-
во знеструмлені. Наразі в цих районах за-
живлена тільки критична інфраструктура. 
Енергетики працюють над відновленням, 
проте ситуація складна.
    «З ночі фахівці ДСНС та енергетики пра-
цюють на місцях для того, щоб якнай-
швидше полагодити систему та повернути 
електроенергію до споживачів», – 
зауважив Олексій Кулеба. 
    Крім  того, очільник  КОВА нагадав, що в 
регіоні працюють понад 400 Пунктів Нез-
ламності. Там люди зможуть отримати всю 
необхідну допомогу – погрітися, зарядити 
мобільні телефони та зв’язатися з рідними
      Кількома днями  раніше Олексій  Куле-
ба повідомив, що  через масовану ракетну
атаку країною-терористом 16 грудня пош-

коджений об’єкт критичної інфраструктури 
та 9 приватних будинків у різних районах 
області. Про це  очільник Київської ОВА 
розповів у своєму Telegram- каналі: 
   «Внаслідок масованої атаки пошкодже-
ний об’єкт критичної інфраструктури 
та 9 приватних будинків у різних районах 
області. 
  На жаль, є троє постраждалих, одна 
людина у важкому стані. Усім надається 
необхідна допомога. На місцях працюють 
екстрені служби та представники орга-
нів місцевого самоврядування, щоб оціни-
ти руйнування та якнайшвидше почати 
роботу з відновлення. 
  У регіоні діють екстрені вимкнення еле-
ктрики. Лікарні та критична інфраст-
руктура функціонує на генераторах. 
  У деяких громадах є перебої зі зв’язком, 
водо- та теплопостачанням. Комунальні 
служби та енергетики працюють у поси-
леному режимі, пріоритет – відновлення 
води та тепла. 
 росії нас не залякати. Стаємо силь-
нішими щодня. Все буде Україна!» 
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  ЩО тРЕбА ЗНАти 
ПРО ЕлЕКтРОмЕРЕжУ

    Аби зрозуміти, як влаштована електроме-
режа, треба знати таке.
   1. Щоб отримати електроенергію вдома, слід
створити замкнуте електричне коло. Це озна-
чає, що в такому колі мають бути джерело еле-
ктроенергії, провідники, які її передають, і ко-
рисне навантаження: прилади, що вмикають-
ся в розетку.
   2. Поки електроенергія доходить до ввімк-
неного приладу, певна кількість тепла виді-
литься через провідники, які підводять елект-
роенергію до будинку. Спеціалісти називають 
це технологічними втратами.
    3. В Україні переважно використовується 
мережа змінного струму. Тобто такий струм не 
має плюса і мінуса, як у батарейці. Плюс і мінус 
у ньому чергуються з частотою 50 разів на 
секунду (50 Гц). Електричне коло складається 
з двох провідників: фазного, на якому відбу-
вається чергування зарядів, і нульового, який 
замикає коло і на якому заряду немає, бо на 
підстанції він приєднаний до землі.
    В українських реаліях, для ліній змінного 
струму, найбільші об’єми електроенергії пере-
даються лініями 750 кВ і 330 кВ. У той час як у 
розетці – 220В, тобто у понад 1000 разів менше.
   4. Перевагою мережі змінного струму є те, 
що  завдяки трансформаторам легко зміню-
вати співвідношення струму і напруги в по-
трібний бік.
    Генеруючі компанії намагаються виробляти 
напругу максимально можливого значення, 
а з боку споживача, навпаки, іде низка пони-
жуючих трансформаторів: від 750 кВ і 330 кВ 
спершу до 110 кВ, а потім – до 35 кВ і 10 кВ, 
або відразу зі 110 кВ до 10 кВ.
    Мережа 10 кВ в Україні є основною мережею, 
якою живляться споживачі. Після неї йдуть ли-
ше невеликі трансформаторні пункти, які по-
нижують напругу до 0,4 кВ. Це вже те, що 
споживають громадяни, ті самі 220 В, тільки 
в трифазному вимірі. Саме ці лінії, напругою 
10 кВ, переважно відключають, коли в тому 
виникає потреба.
   5. За фізичними законами: чим більше нава-
нтаження в мережі змінного струму, тим більше 
падає його напруга і частота. Щоб побутові при-
лади витримували і не ламалися, необхідно 
підтримувати сталість напруги, тобто баланс 
генеруючих і споживчих потужностей. Скільки 
виробляємо – стільки й маємо споживати. І 
навпаки: скільки споживаємо – стільки й маємо 
виробити. Цей баланс між виробленням еле-
ктроенергії і її споживанням зазвичай підтри-
мується введенням додаткових генеруючих 
потужностей або відключенням зайвих, щоб 
не було перенапруги. Коли це неможливо – 
відключенням чи підключенням споживачів.

 ЯК ВлАштОВАНА 
ЕлЕКтРОмЕРЕжА УКРАїНи

   З часів СРСР нам дісталася добре розга-
лужена мережа високовольтних ліній і підстан-
цій, які можуть дублювати одна одну,   а також
надлишок генеруючих потужностей – радянсь-
ка промисловість була достатньо енергоєм-
ною. Крім того, за роки незалежності Украї-
ни була запущена низка блоків на АЕС: 
Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській. Як-
що все справне, дефіцит електроенергії в кра-
їні відсутній і її можна легко експортувати, 
наприклад, у країни ЄС. Власне, на це й була 
розрахована радянська електромережа: висо-
ковольтні лінії від Хмельницької та Рівненсь-
кої АЕС ідуть у бік Польщі та Угорщини, від 
Південноукраїнської АЕС – у бік Молдови та 
Румунії, від Бурштинської і Добротвірської ТЕС 
– у бік Польщі та Словаччини. Усе це – відкриті 
дані, вони добре відомі росіянам. Зрештою, усі 
ці лінії будувалися в радянські часи, а Генплан
і союзне Міністерство енергетики розташову-
валися в Москві. Тому вони знають, куди бити.
   Попри розгалужену мережу високовольтних 
ліній і надлишок генерації, розрахованої на 
експорт, ця мережа мала й суттєві недоліки.
    Перший – проблеми з регулюванням потуж-
ності. Потужності споживання в будь-якій еле-
ктромережі нестабільні: хтось щось вмикає в 
розетку, а хтось вимикає. Так само і на вироб-
ництві – якісь станки запускають у роботу, а 
якісь – вимикають. Така зміна навантаження 
викликає стрибки напруги в електромережі.
   Є три піки споживання: денний – у районах 
розташування великих промислових підпри-
ємств, він припадає на робочий день, і два 
інших – ранковий та вечірній, вони пов’язані із 
збільшенням споживання населенням.
    В СРСР проблема пікових навантажень 
вирішувалася  просто. Завдяки розмірам дер-
жави піки в різних регіонах наставали не 
одночасно. Тому  створювалися перетоки еле-
ктроенергії з регіонів, де в цей час наванта-

 Як насПравді вимикаютЬ електрику сПоживачам
 і що не так з електромережею. ПоЯсненнЯ енерГетика

Як влаштована електромережа україни, які в неї є недоліки і чому міський голова, керівник військової 
адміністрації або інший чиновник не можуть вимикати світло, тицяючи пальцем у мапу

ження менше, у регіони, де воно більше.
    З від’єднанням від мережі колишнього СРСР
це стало неможливим, тому піки в Україні ста-
ли гасити додатковим включенням в роботу 
або виведенням з неї генеруючих потужностей.
  Оскільки АЕС не здатні швидко змінювати по-
тужність, з цією метою використовували ТЕС, 
ГЕС або спеціально збудовані для таких цілей 
гідроакумулюючі станції (ГАЕС). Останні – це 
ті ж ГЕС, які завдяки  об’єму водосховища ма-
ють можливість додатково накопичувати воду
в періоди, коли не споживають її для вироб-
ництва електроенергії.
    Другий недолік – надто укрупнені генеруючі 
потужності. Оскільки СРСР страждав гіганто-
манією, то всі малі ГЕС, які на заході України 
дісталися нам у спадщину ще від Польщі, пос-
тупово знищили. Ставка робилася на великі 
АЕС та ГЕС, бо це здешевлювало вартість 
електроенергії.
  Зараз найнижчою є собівартість електро-
енергії, виробленої на ГЕС, потім – на АЕС, а 
далі – усе інше.
   «Зелена» енергетика, на жаль, поки що най-
дорожча. У перспективі в конкурентну бороть-
бу можуть вступити електростанції на біогазі, 
але їх наразі мало. 
   Хоча в країні є надлишок генеруючих по-
тужностей, але їх небагато, через що вони ста-
ють легкою здобиччю для російських ракет. 
Тому є енергодефіцитні області, які потребують 
«вливання» електроенергії з-за своїх меж.
    Третє – високовольтні мережі належним чи-
ном не закільцьовані. За роки незалежності 
планували збудувати кілька ліній на 330 кВ 
і 750 кВ, які б трохи виправили проблему. 
Частину з них збудували.
     Розпочате в часи другого прем’єрства Юлії
Тимошенко будівництво лінії 750 кВ з Рівнен-
ської АЕС у бік Києва, яка частково мала ком-
пенсувати відключення Чорнобильської АЕС, 
завершили в грудні 2015 року. Роком пізніше 
добудували відгалуження лінії Хмельницька 
АЕС – Чорнобильська АЕС до тієї ж підстанції 
«Київська». У листопаді 2020 року ввели в дію 
лінію 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська.
    Будівництво повітряної лінії на 330 кВ Ново-
одеська – Арциз застопорилося через еколо-
гічні проблеми (перетиналася з природоохо-
ронними зонами), а деякі інші проєкти зали-
шилися в стані розробки.
     Тому не можна сказати, щоб зовсім нічого 
не робилося, хоча, може, і не такими темпами, 
як потрібно. Але хто може чесно сказати, що 
готувався до війни давно і як слід?

ЩО мАЄмО ЗАРАЗ
    Зараз маємо мережу, яка має запас гене-
руючих потужностей і яка достатньо добре 
могла б працювати навіть після тимчасової 
втрати Запорізької АЕС. Просто тому, що 
разом з нею тимчасово втратилася і значна 
кількість споживачів. Ця мережа добре закіль-
цьована для мирних часів, але, як виявилося, 
недостатньо добре – для воєнного часу. Особ-
ливо коли росіяни добре знають, куди бити.
    А б’ють вони по генеруючих та регулюючих 
потужностях, виводячи з ладу високовольтні 
мережі та підстанції, по ТЕС або по їхніх елект-
ричних підстанціях. Через це ми втратили мо-
жливість ефективно регулювати потужності в 
мережі.
    Якщо раніше диспетчер, щоб відновити 
баланс генеруючих і споживчих потужностей 
давав команду ТЕС або ГАЕС наростити чи 

скоротити виробництво електроенергії, то те-
пер він може це робити лише відключенням чи 
підключенням споживачів. Звідси – непрогно-
зовані вимкнення та ввімкнення електро-
енергії.
    Скажімо, диспетчер «Укренерго» доводить 
диспетчеру обленерго інформацію про те, що 
той може додатково включити в роботу 100 
МВт потужності. Той вмикає лінію в роботу, 
але замість споживчої потужності 100 МВт 
отримує 150 МВт! Наприклад, тому, що там усі 
щось повмикали, бо довго не було світла, або 
тому, що в нього на лінії включився в роботу 
якийсь великий споживач електроенергії, на-
приклад, завод.
    Що тоді робить диспетчер? Шукає іншого 
споживача, який споживає 50 МВт потужності, 
і вимикає його, щоб в результаті мати 100 МВт 
потужності. Як це відбувається?
    Рядовий споживач, можливо, думає, що си-
дять міський голова, голова цивільно-військо-
вої адміністрації або інший чиновник з картою 
в руках і ділять, кого відключати, а кого – ні. 
Або що підприємець приніс хабаря, тому 
його не відключають. Ні! Відключають завжди 
диспетчери, а не чиновники, і на ухвалення 
рішення іноді є лише кілька хвилин. Роблять 
це цілими лініями. Технічної можливості від-
ключити один будинок, а інший залишити 
включеним, бо там живе племінник міського 
голови, у них немає. Тому якщо якийсь буди-
нок світиться поруч з відключеним, то це зна-
чить, що він заживлений від іншої лінії, тієї, 
яку не відключали. Як обирають лінії, які слід 
відключати, окрім того, скільки потужності вони
 споживають?
       Звичайно, у першу чергу намагаються не 
вимикати лінії, на яких розташовані об’єкти 
критичної інфраструктури: котельні, лікарні, 
станції швидкої допомоги, пожежні частини, 
насосні станції (каналізація теж повинна пра-
цювати).   Переважно в цей список потрапляє 
ще й водоканал, але теж не завжди. Він спо-
живає багато потужності, і якщо в диспетчера 
немає іншого виходу, то водоканал теж може 
«потрапити під роздачу». Один насос має 
потужність 150-200 кВт – це як один житловий 
будинок. А насосів там не один і не два.
    Інший критерій для відключення – швидкість 
і доступність. Більшість підстанцій обладнані 
телеуправлінням, тобто ними управляють за 
допомогою радіосигналу або оптоволоконної 
лінії. Але не всі.
    Знову ж: ніхто не готувався до війни. У 
першу чергу, телеуправління заводили на ті 
підстанції, де це було потрібно в мирний час. 
Відповідно, відключають у першу чергу ті лінії,
де це телеуправління є і де лінія ще не дуже 
стара. Щоб не було так, що дистанційно її від-
ключили, а щоб включити – доведеться від-
правляти машину з бригадою за 20 кілометрів. 
Тобто тут більше пощастило тим, хто живе на 
старіших лініях, на які не встигли завести теле-
управління. Якщо, звичайно, така лінія сама 
по собі не згорить від старості або якщо її не 
відключать разом з іншими лініями шляхом 
відключення тієї високовольтної лінії, до якої 
вона приєднана.

ЩО мОжНА і тРЕбА ЗРОбити
     По-перше – добудувати заплановані високо-
вольтні лінії. Напевно, тепер уже з урахуван-
ням досвіду війни.
  По-друге – за можливості розосередити 
генерацію. Будувати генеруючі станції слід у 

першу чергу в тих областях, де їх недостатньо 
або немає зовсім. Київський регіон, до речі, теж 
входить до цього списку. Після відключення 
Чорнобильської АЕС у грудні 2000 року Київ 
та область стали енергодефіцитними.
   По-третє – не боятися експорту електроенер-
гії в ЄС. У нас надлишок генеруючих потужнос-
тей, і якщо матимемо можливість продавати 
електроенергію, то її треба використовувати. 
Це дасть кошти на відновлення мереж 
«Укренерго» та «Енергоатома». Крім того, при-
єднання до мережі Євросоюзу дасть змогу 
хоча б частково регулювати споживання 
електроенергії, як це робили в часи СРСР 
завдяки перетокам електроенергії між різними 
регіонами.
   По-четверте – розвивати вітрову генерацію. 
На відміну від сонячної, вона генерує електрое-
нергію цілодобово і незалежно від пори року.
Також варто сприяти побудові електростанцій 
на біометані. Знову ж – у першу чергу в регіо-
нах, які не мають власних генеруючих потуж-
ностей.
     І останнє: слід максимально підтримувати 
побудову енергонезалежних будинків чи  цілих
комплексів та районів з використанням соняч-
ної генерації, невеликих ГЕС, вітрових станцій.

ЩО НЕ мОжНА Чи НЕ ВАРтО 
РОбити

    Закопувати трансформатори в землю, як 
пропонують деякі користувачі соцмереж. Це 
не допоможе і не має сенсу. Трансформатор 
треба охолоджувати та обслуговувати. Він сто-
їть на відкритому повітрі, щоб до нього був 
доступ. Можна, звичайно, збудувати спе-
ціальне бетонне приміщення нижче рівня 
землі з примусовою вентиляцією, але через 
це сильно подорожчає електроенергія, а ре-
зультату буде мало. Якщо ракета наскрізь, 
до фундаменту прошиває пʼятиповерховий 
будинок з бетонними перекриттями, то один 
поверх в землю тим більше проб’є.
   Створювати хибні цілі-підстанції  теж не має 
сенсу. Навіть не тому, що підставну підстанцію 
можна виявити дроном чи з допомогою ро-
сійських агентів.
    Проблема в тому, що будь-яку підстанцію 
легко вирахувати за лініями електропередач, 
які до неї підходять. Для того навіть супутника 
не треба – достатньо відкрити Google maps.
    З політичної точки зору, щоб люди не   нарі-
кали, є сенс забороняти експорт. А з технічної 
– немає. Скажімо, якщо Рівненська АЕС зава-
нтажена паливом і має окрему лінію в Поль-
щу, то те, що вона буде поставляти туди еле-
ктроенергію, ніяк не позначиться на украї-
нських споживачах. Правда, панацеєю це теж 
не стане, бо лінію, що йде полями, так само 
легко пошкодити, як і все інше.
     Можна робити стратегічний запас трансфор-
маторів, як про це кажуть критики, але не на всі 
випадки. Річ у тім, що трансформатори дуже 
різні: і за потужністю,  і за напругою. Передба-
чити, який саме буде пошкоджений, немож-
ливо.
  У нормальних умовах вони служать по 30-
50 років, треба тільки масло вчасно міняти. 
Навіть якщо й виходять з ладу, то переважно 
легко ремонтуються, якщо тільки метал не по-
плавився, як от внаслідок ракетного удару.
   Кожне обленерго має цех з ремонту транс-
форматорів. Якщо сердечник трансформатора 
і корпус цілі, то поміняти масло й обмотку – не 
проблема. Якщо ж трансформатор знищений, 
тоді, звичайно, потрібен новий.
    У цьому контексті перехід в управління дер-
жави «Запоріжтрансформатора» – правиль-
ний, хоч і, можливо, запізнілий крок.
     І останнє: не варто нарікати на енергетиків. 
Рядові працівники цієї професії  – такі ж укра-
їнці, як і всі. Якщо врахувати, що електромонтер 
обленерго отримує зарплату 8-10 тис грн, то 
працюють там переважно люди або зовсім 
молоді, без досвіду, або передпенсійного і 
пенсійного віку. У Києві за таку зарплату ніхто 
навіть прибиральником не захоче піти, не те 
що на стовпа вилазити.
   До того ж, енергетична галузь зазнала 
таких же втрат працівників, як і інші галузі: 
хтось виїхав за кордон, хтось опинився під 
окупацією, хтось пішов у ЗСУ. Навантаження 
зросло, бо ті, хто залишилися, роблять усе, 
що можуть. Тож не нарікайте на енергетиків, 
не їхня вина в тому, що відбувається, не вони 
запускають ракети.
    Звичайно, можна було щось трохи більше 
модернізувати, десь можна було більше за-
кільцювати, але все це вимагало значних 
капіталовкладень. А більше платити за най-
дешевшу електроенергію в Європі ніхто з нас 
не був готовий. Тому й маємо те, що маємо.

ігор лУбКіВСьКий,
 провідний інженер енергопостачальної 

компанії, тернопіль

    Ставлення українців до відключень електроенергії дивує. Коли путінські 
ракети прилітають в житлові будинки – усіх це бісить та обурює, але ніхто не 
сумнівається, що винні росіяни. А коли ці ж ракети прилітають на підстанції, 
і в оселях українців пропадає світло – винуватять у цьому здебільшого 
енергетиків. Звичайно, з психологічної точки зору це зрозуміло – так легше 
сприймати дійсність. легше вірити в те, що в чомусь, що псує тобі життя, винен 
той, хто поруч, а не той, хто далеко і недосяжний. А це – лише тимчасовий 
психологічний захист, не конструктивний у подальшій перспективі. тож 
розберімося, хто винен у тому, що відбувається.

  енергетичниЙ лікБеЗ
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творчість наших читачів

      Як розповідає Зоя Анатоліївна, Обухів-
ський терцентр, який є окремим непри-
бутковим підприємством  Обухівської мі-
ської ради, об’єднує троє відділень: надан-
ня соціальної допомоги вдома;  відділен-
ня стаціонарного догляду для постійного 
проживання (розташоване у селі Герма-
нівці); відділення денного перебування - 
так званий університет третього віку.
      Вже навіть  саме  найменування  відді-
лень показує, що кожне з них має свої спе-
цифічні особливості при наданні допомо-
ги й послуг тим, хто їх нагально потребує. 
Об’єднує їх не лише те, що вони  (відділе-
ння) перебувають у адміністративному й 
господарському підпорядкуванні одному 
центру, об’єднують їх особливі за своїми 
якостями люди, які в них  працюють. 
   Завдячуючи досвідченості й вимогливості 
директорки, її професійності у підборі 
кадрів, на роботу сюди не потрапляють ви-
падкові люди, практично відсутня плин-
ність кадрів працюючих. Люди, які тут тру-
дяться, наділені рисами милосердя, спів-
чуття, душевності й глибокої людяності, 
здатністю творчо підходити у спілкуванні 
й обслуговуванні підопічних, відданості ро-
боті, адже ніякі найдетальніші положення 
про професійні обов’язки не здатні вра-
хувати всі нюанси, які виникають чи не 
щоденно.
   Із розмови з директоркою виніс вра-
ження, що Зоя Анатоліївна задоволена 
своїми підлеглими, їхнім відповідальним 
ставленням до своєї такої особливої 
роботи, що вона гордиться ними. Захоп-
лено розповідає, що немає таких, які б 
не заслуговували доброго слова похвали. 
Понад 30 (!) років добросовісно трудиться 
соціальна робітниця Любов Погребищук з 
Обухова,   а також її колега й землячка Ва-
лентина Олешко, Антоніна Слюсар (Гри-
горівка), Катерина Русак (Мала Вільшанка), 
Наталя Мельник (Красне) і багато інших. 
Бо це вже наполегливість журналіста зму-
сила співрозмовницю виокремити для 
прикладу цих трудівниць, а могла б наз-
вати чи не всіх своїх щиро відданих 
доволі таки нелегкій роботі. З приємністю 
повідала, що славні у праці не лише 
досвідчені робітниці, а й новенькі. Всього 
кілька місяців тому прийшла у соціальну 
службу обухівка Олена Хила, але встигла 
зарекомендувати себе і старанною робіт-
ницею, і вродженою психологинею, яка 
вміє спілкуватися, знаходити спільну мову 
з найвибагливішими підопічними. 

Центр  милосердЯ  і тепла
     Як у природи немає поганої погоди, так у людському житті відсутні гарні й не дуже періоди: кожен з них має свої позитиви й 
негативи. та все ж, як і в природі, настає колись і осінній період земного життя, коли воно ускладнюється тим, що людині стає 
важче й важче, а то й - неможливо обслуговувати свої найнеохібніші потреби. і добре, коли поруч діти чи внуки, але ж вони 
на сучасні мірки  намагаються вилетіти із родинного гнізда й самостійно крокувати по життю, часто на чималій відстані від 
батьків. Ще складніша виникає ситуація, коли бог не дав подружжю продовжувачів роду. Для подолання цих та інших «осін-
ніх» життєвих проблем й існує спеціальна соціальна служба, яка опікується одинокими й самотніми дідусями чи бабусями, 
людьми з обмеженими можливостями, громадянами поважного віку, які потрапили у складні життєві обставини. Нинішня її 
назва - територіальний центр надання соціальних послуг. Успішно функціонує він і в Обухівській громаді. Останні роки очолює  
його жінка ділова й ініціативна, яка сповна проймається клопотами підопічних, - Зоя КОРОлЕНКО.

  Як працюється колективу центру в 
умовах війни? - цікавлюсь у З.Короленко. 
Зрозуміло, що несподівана для багатьох 
військова навала московитів не могла не 
ускладнити роботу соціальної служби, але
 її колектив зробив і робить усе від нього 
залежне, щоб підопічні не відчули ніяких 
незручностей, труднощів, тим паче пере-
боїв у наданні послуг. Особливо складними 
й напруженими видалися перші дні й тиж-
ні війни, коли дехто з партнерів-постачаль-
ників продуктів та всього іншого необхідно-
го запанікував, став перестраховуватись. 
Виручили свідоміші й впевненіші в собі  го-
сподарники й підприємці із ТОВ «Зерно-
пром», ФОП «Приймак» та інші. Пройнявся 
проблемою й багато допоміг крупами, ма-
каронами, консервами та  санітарно-гігієні-
чними товарами рідний міськвиконком. 
  Згодом ситуація нормалізувалась, але 
навчена гірким досвідом, Зоя Анатоліївна 
ініціювала створення й нагромадження так 
званого стратегічного запасу всього   необ-
хідного для пристойного обслуговування 

З’явилася  нова пральна машина, орто-
педичне ліжко з електронним управлінням, 
кондиціонер з кліматсистемою, у кожній 
палаті - по смарт-телевізору, ще два в 
коридорі, генератор, який вже встигли ви-
пробувати в роботі, коли тривалий час не 
було електроенергії, тощо.
   П’ятий рік опікується терцентр створе-
ним університетом третього покоління, 
в якому навчаються десятки дідусів і ба-
бусь, у котрих  після виходу на пенсію з’я-
вилося більше вільного  часу, бажання і 
можливість для поповнення багажу знань з 
практичних питань і з історії рідного  краю, 
вивчення української мови тощо. Особли-
во Зоя Анатоліївна виділяє плідну роботу 
туристичного факультету та фізкультурно-
оздоровчого (йоги), викладачами яких тво-
рчо і активно працюють Тамара Ставнічук 
та Наталія Мисан. Звісно, війна внесла 
свої корективи у роботу університету, та 
попри всі складнощі, на радість активним 
пенсіонерам він продовжує свою діяль-
ність.

благодійний фонд Летс Хелм, віруючі обу-
хівських церков «Жива віра» і «Спасіння» 
та інші. 
  Колектив терцентру намагається вико-
ристати кожне свято (День людей похило-
го віку, День доброти, День інваліда тощо), 
аби  за сприяння   благодійників порадува-
ти підопічних святковими наборами чи 
скромними подарунками,  сказати їм доб-
ре слово привітання й побажання здоров’я 
і добра.
   Центр не займається внутрішньо перемі-
щеними у зв’язку з воєнними діями осо-
бами, що прибули й перебувають у гро-
маді, ними опікуються інші служби, та 
коли люди звертаються, то намагається 
допомогти. Так у відділенні в Германівці 
поселили жінку-інваліда із потерпілого  
після руйнівних безчиств рашистів Ірпеня, 
за зверненнями кільком чоловікам через 
відповідні обласні соціальні структури зна-
йшли дах над головою у притулках й ін-
тернатах Київщини, адже спеціалізований 
будинок громади переповнений.
   Долі людські непередбачувані. Дуже по-
різному і драматично складаються вони 
іноді  на схилі  літ чи, трапляється, й у роз-
квіті сил. І дуже непогано, що при усклад-
ненні життєвої ситуації, виникнення самот-
ності тощо на виручку приходять такі ось 
територіальні центри, як Обухівський, 
співробітники, соціальні працівники і ро-
бітники  якого з любов’ю і сердечністю до-
помагають жити й долати труднощі, не від-
чувати себе обділеними увагою і людсь-
ким теплом повноцінними громадянами 
своєї країни.
                                     іван ПіДГАЄЦьКий   

 пральну машинку до германівського 
будинку-інтернату для людей 
похилого віку привезли голова 

обухівської мо тчху галина  Баукова  
та керівник терцентру Зоя короленко 

(праворуч) 

   Під час проведення літературного мара-
фону восьмикласники охоче виконували 
ролі вельможі, Сковороди та його учениці 
в інсценівках. Хтось із учнів вправно дек-
ламував   вірші, дехто заглибився в духовні 
ідеали видатного філософа й поділився з 
учасниками заходу його мудрими пора-
дами, афоризмами. 
  Серед школярів були й ті, хто показав 
свої вміння креативно працювати з комп’-
ютерними програмами. Так по-сучасному 
ожили байки Сковороди у відеоскрайбінгу 
й постерах. Окремі десятикласники ство-
рили відеоряди до вірша «Гей, поля, поля 
зелені...» й на тему «Місця щасливих 
людей». Дехто прочитав свої листи, ад-
ресовані Григорію Сковороді. Учень 10 
класу Мороз Сергій виконав під гітару 
пісні «Човен» і «Все буде добре», слова 
яких перегукуються з життєвими істинами 
мандрівного філософа. 

Вічна  мудрість  ГриГорія  скоВороди 
   Академічний ліцей №4 Обухівської міської ради долучився до відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сково-
роди. Учні 8-А та 10 класу разом з учителькою української мови і літератури Нечипоренко Оксаною миколаївною провели 
літературний марафон «Світ Григорія Сковороди». Учні 5 й 9 класу за допомогою вчительки зарубіжної літератури, українсь-
кої мови і літератури Содолінської Світлани іванівни підготували круглий стіл «Григорій Сковорода – культурний бренд 
України».

до 300-річчя українського філософа

нізуючи байки Сковороди «Бджола та Ше-
ршень», «Собака і Вовк», «Байка про Ко-
тів». Долучилися до круглого столу й шес-
тикласники,    які  намалювали  ілюстрації  
до творів Сковороди, а також семикласни-
ки, що підготували колажі. Цікаво було по-
слухати, як вірш  Григорія Сковороди «De
Libertate» став піснею в авторському вико-
нанні учениці 8-А класу Зборовської Ганни.  
   Отож, ці заходи допомогли нашим учням 

   «Як бути щасливим?», «Хто він – Гри-
горій Сковорода?», «Як вшановують па-
м’ять про філософа в Україні й у нашому 
ліцеї?». На ці та інші запитання давали 
осмислені відповіді дев’ятикласники під 
час проведення круглого столу.  
  На заході лунали афоризми Григорія 
Савича про науку, розум, щастя. Учні 5 кла-
су показали свою майстерність, інсце-

зрозуміти глибини мудрості видатного 
українського філософа. Діти не лише 
пізнавали себе, отримуючи насолоду від 
обраної до душі роботи, а й навчалися 
визначати життєві пріоритети – робити 
добро, прислухатися до свого серця, бути 
щасливими, цінувати волю.

 Оксана НЕЧиПОРЕНКО, вчителька 
української мови і літератури 

Академічного ліцею №4, м.Обухів  

підопічних центру на випадок можливого 
нового загострення ситуації.    
   Відділення для проживання одиноких 
стареньких  у  Германівці дісталася центру 
у спадок від подібного закладу районного 
підпорядкування. Чимало було зроблено  
тут і в минулі десятиліття  для створення 
підопічним  комфортних умов, але й остан-
нім часом багато що змінилося на краще. 

  Продовжуючи добрі традиції мирного 
часу, цілеспрямовано й головне продук-
тивно, ще активніше співробітничає тер-
центр і в умовах війни з громадськими та 
благодійними організаціями, які  надають 
допомогу для потреб підопічних продукта-
ми й речами. Виділяються серед них    Обу-
хівська міськрайонна  організація Товарис-
тва Червоного Хреста, відомий столичний 

 у відділенні для проживання одиноких стареньких  у  германівці

На фронті танки багнюку місять,
Війна в країні десятий місяць.
Життя розпалось на до і нині. 
Криваве небо, мороз по спині. 
            Відсутнє світло, сирі підвали.
            Окраєць хліба, шматочок сала.
            Проймає холод, німіють ноги.
            Стіна з тканини, стрімкі пологи.
Втрачаю розум, старечий стогін.
Дитячі сльози, жіночий гомін.
Невже це сталось? Нам не збагнути,
росії розумом не осягнути.
            Ракети, гради, гуде тривога.
             «Врятуй, помилуй», - молю до Бога.
             Нестерпний біль, страх, сподівання.
            Жити у мирі - одне бажання!
Мирне майбутнє кличе в  дорогу.
Вірим, надіємось на Перемогу!
   

колиХає вітер 
червону калину

Колихає вітер червону калину.
Заспіваєм, браття, ми про Україну,
Небо волошкове, поле колоситься
І бринить на сонці холодна росиця.
Пташина злетіла аж до небокраю,
Про свою країну пісню заспіваю.
Вишневий садочок, майоріють квіти,
Шелестить струмочок і щебечуть діти.
Слава Україні! - звідусіль лунає,
Пісня українська націю єднає.

Наталія ЗАХАРЧЕНКО,
 м.Обухів

війна в украЇні
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  новий вид ПродукціЇ ккПк

     Вибір нового виду продукції невипадковий, адже попит 
на такий папір на сьогоднішній день високий, проте 
в нашій країні жодне з підприємств паперової галузі 
дотепер його не виробляло. В Україну він імпортується 
переважно з країн Скандинавії.
  Розповідає Єгор Кузнєцов, головний технолог 
Київського КПК:
   - Це специфічний вид паперу односторонньої гладкості 
з гідрофобними властивостями. Сировиною для його 
виготовлення виступає виключно імпортна відбілена 

   у листопаді на ккпк випустили першу партію тонкого білого крафтового 
паперу для виготовлення пакетів-саше, які використовуються переважно для 
упаковки харчових продуктів, таких як хлібобулочні вироби, хот-доги, сендвічі, 
тістечка,  повідомили на підприємстві. 

целюлоза. Оскільки папір тонкий, у процесі  його  виготовлення потрібно особливу ува-
гу приділяти надточному налаштуванню обладнання. Додавання будь-яких хімікатів 
для цього виду продукту суворо регламентується органами держконтролю, оскільки у 
готовому виробі він має безпосередньо контактувати з їжею. Тому при виробництві не 
використовують ніяких відбілювачів, наповнювачів, утримувачів тощо. До складу входить 
лише клей на основі жирних кислот. Наша продукція відповідає сертифікації харчової 
безпеки – ISO 22000.
    Незважаючи на те, що процес запуску нового продукту був непростим - підготовка 
тривала майже рік, знадобилися консультації австрійський партнерів - для перших 
клієнтів результати пробної партії виявилися задовільними, повідомили на підприємстві.
    На ККПК розповіли, що нині запровадження виробництва нових видів продукції на 
комбінаті важливе не лише для освоєння нових ринкових сегментів, а й для ефективного 
використання   обладнання та збереження робочих місць працівників комбінату на фоні 
стагнації ринку, адже на підприємстві працюють понад 2,5 тис. співробітників. Тому ККПК 
підтверджує  позицію лідера галузі та продовжує підтримувати економіку країни  шляхом 
сумлінної сплати податків до державного та місцевого бюджетів.

      10-11  грудня  у  столиці 
проходив чемпіонат укра-
їни-2022 з пауерліфтингу 
федерації UPC. 
  Марк Волощук виступав се-
ред  тінейджерів  та   зайняв 
три перших місця в тязі, жимі 
штанги лежачи та багатопов-
торному жимі, а також встано-
вив новий рекорд України UPC 
серед тінейджерів.
   Руслан та Богдан Щербаки  
змагалися в жимі та підйомі 
штанги на біцепс, завоювали  
перше, друге та третє місця.
  Максим Єльський виборов пе-
рше місце в жимі штанги лежа-
чи з результом  202,5 кг  та перше 
місце в багатоповторному жимі 

медалЬний  ужинок нашиХ сПортсменів 

з результатом 150 кг/ 14 повторів! 
   «Неймовірні результати наших спортсменів! Вітаємо та пишаємося вами! Подальших 
перемог, сил та натхнення! Перемоги Україні!», - привітали спортсменів з вдалим вис-
тупом на сайті Обухівської міської ради. 
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НОмЕР ФОНДУ/   НАЗВА ФОНДУ/  КРАйНі 
ДАти ДОКУмЕНтіВ

8/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “МЕТАЛ МАСТЕР”/ 2007-2012
9/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “БРОК БЕСТ”/ 2008-2012
10/ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІФІКА”/ 2011-2012
11/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “ЛІРА”/ 1993-1996
12/ ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО “СВІТ-
ЛАНА”/ 1993-1996
13/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “ВІКА”/ 1993-1995
14/ МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МАЙО-
РАН”/ 1994-1997
15/  ЮРИДИЧНА ФІРМА “ЯСЕНЬ”/ 1995-1996
16/ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПІ-
ЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПРОБІС” / 1994-1997
17/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “КРИСТАЛ-92”/ 1993-1998
18/ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО “БУДІВЕЛЬНИК”/ 
1991-1996
19/ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГЕРМЕС”/ 1992-1999
20/ МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПРОД 
ПРОМ СЕРВІС”/ 1994-1998
21/ МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТОРО”/ 
1993-1999
22/ МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ФАВО-
РІТ-СВ”/ 1995-1999
23/ ОБУХІВСЬКЕ ПРОМИСЛОВО-ЗАГОТІВЕЛЬ-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО “АЛЛА”/ 1994-1998
24/ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ “БУДБЛОК”/ 
1988-2000
25/ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МЕТАРЕМБУД”
/2000-2001
26/ ПІДПРИЄМСТВО “БЕРЕГИНЯ”/ 1997-2001
27/ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО ФІРМА “АЛЬЯНС”/ 1994-2000
28/ ОБУХІВСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА “САЛАМАНДРА”/ 1993-2002
29/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “СПОРТТОВАРИ-Л.Т.Д”/ 1992-1997
30/ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЄВРОЛІГА”/ 
1999-2002
31/  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕЙКА”/ 2001-
2002
32/ МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БОНКО”/
1993-1999
33/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “ФІОРД”/ 2002-2003
34/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “СТЕЛС”/ 2002-2003
35/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “СКОЛКОМПАНІ”/ 2002-2003
36/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “ВЕРТИКАЛЬ-200”/ 2000-2001
37/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “АГРОПРОДСЕРВІС”/ 2002-2003
38/ ПРИВАТНА ФІРМА “АГРОСПЕЦБУД”/ 2002-
2003
39/  ПРИВАТНА ФІРМА “ЛІЛЕЯ”/ 1997-1999
40/  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГАРТ”/ 2002-2004
41/ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛ-
ТРА”/ 1995-2004
42/ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕК-
СІТОН”/ 1995-2004
43/ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ММВ”/ 2003-2004
44/ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МАК РОАД ЛТД”/ 
1994-2005
45/ ПРИВАТНА ФІРМА “ЛАДІС”/ 1997-1998
46/ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРБУДІН-
ВЕСТ”/ 2001-2005
47/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “АЛЬЯНС ЛТД”/ 2003
48/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ “МАКСИЛЕНД”/ 2002-2003
49/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “АГРОМАШ”/ 2001-2002
50/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

      До архівного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради щорічно 
звертається понад 430  громадян не тільки з Обухова, а й з інших районів та міст
України, ближнього зарубіжжя з метою отримання архівних довідок про заробіт-
ну плату, підтвердження стажу роботи.
   В архіві зберігаються документи з особового складу (накази про прийом на 
роботу, переведення та звільнення, особові справи працівників, особові рахунки, 
відомості нарахування заробітної плати, відомості про персоніфікований облік, 
документи з питань атестації робочих місць працівників зі шкідливими та важки-
ми умовами праці, документи про нещасні  випадки, пов’язані з виробництвом) 
ліквідованих установ міста, а саме:

   Перелік ліквідованиХ установ, документи ЯкиХ зБеріГаютЬсЯ  в 
арХівному відділі виконавчоГо комітету оБуХівсЬкоЇ місЬкоЇ ради    

ЗА ДОВІДКОЮ - ДО АРХІВУ

ДАЛЬНІСТЮ “ГАМБІТ ВВ”/ 2004-2005
51/ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО “АЯН”/ 1991-1998
52/ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “ФРОДЖИТА”/ 
2002-2006
53/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ”/ 
2002-2007
54/ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МЕГАПЛАСТ”/ 
2003-2004
55/ ОБУХІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “ШИНШИЛА”/ 
1981-2006
56/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ “КОНКРЕТ”/ 1999-2007
57/ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ІЯ”/ 1995-2008
58/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “АГРОПОСТАЧ”/ 2002-2003
59/  КООПЕРАТИВ “СТИМУЛ”/ 1988-1991
60/ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПРОБА”/1991-2005
61/ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПОРОШ-
КАВІК”/ 2005-2008
62/ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВАЛЕРІЙ 
КРИВДА”/ 1996-2011
63/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “УКРПЛАСТИК ХХІ СТОЛІТТЯ”/ 
2002-2006
64/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІР-
МА ДЛД”/ 1997-2000
65/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “МЕДСЕРВІС”/ 1995-2012
66/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “АШАД ГРУП”/ 2011-2012
67/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “ВІГА”/ 1994-1999
68/ ПРИВАТНА ФІРМА “СПУТНИК”/ 1991-1995
69/ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “МАУНТФІЛД 
КО-МОДІТІС ЛІМІТЕД ЮКРЕЙН”/ 2000-2013
70/ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БІ-
ЛИЙ ЗАМОК”/ 1992-2013
71/ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ОБУХІВСЬКИЙ ЗАВОД “МЕТАЛОКЕРАМІК” 
(ФОНД  МІСТИТЬ ДОКУМЕНТИ ЧОРНОБИЛЬСЬ-
КОГО ЧАВУНОЛИВАРНОГО ЗАВОДУ)/  1944-2011
72/ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“НАТАЛКА”/ 1992-2013
73/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ “К. СКЕЛЯ”/ 2005-2011
74/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “ДП ДІАС УКРАЇНА”/ 2009-2011
75/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “ОБУХІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ 
РЕЄСТРАТОР, ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ІНВЕСТИЦІЙ “ОРНАМЕНТ”/ 1996-2010
76/ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СІМКО”/ 1997-
2011
77/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-

спеціаліст інформує

ЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО “СТИЛЬ-КОМФОРТ”/ 
2006-2010
78/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “ЛЕДІ ЛТД”/ 1993-2000
79/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “МІКС ЛАЙНС”/ 2012-2014
80 /ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗЛАТА-НІКА”/ 
2009-2011
81/ ПРИВАТНА ФІРМА “НОРД”/ 1993-2005
83/ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ОБУХІВПТАХОПРОМ”/ 1948-2009
84/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “ДОМАНЕТ”/ 2009-2015
85/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “ТРИПІЛЬСЬКИЙ ПАКЕТ”/ 1996-2015
87/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ 
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ “ПОВЕР-
НЕННЯ”/ 2002-2016
88/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “ПАМ’ЯТЬ”/ 1991-2016
89/ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАВОД “ЦЕГЛА ТРИПІЛЛЯ”/ 1976-2014
90/ ОБУХІВСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ/ 1999-2016
91/ ОБУХІВСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОЇ ОБ-
ЛАСТІ/ 1994-2019
93/ ОБУХІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК №2/ 1970-
1987
94/ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ “ЕЛЕКТРО-
ЦЕХ”/ 1989-2016
95/ МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДИСК”/ 
1991-2016
97/ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ / 2011-
99/ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БУ-
ДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №4” 
(ФОНД МІСТИТЬ ДОКУМЕНТИ «КИЇВСЬКОЇ   
ПМК»)/ 1981-2001
100/ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “ЮНІВЕРСАЛ-
ЮКРЕЙН”/ 2001-2014
101/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “АРДЕН ПЛЮС”/ 2016-2018
102/ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТО-
КВАРТИРНОГО БУДИНКУ “КАШТАНОВЕ 2009”/ 
2009-2018
103/ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГЛОРІЯ-
ІМІДЖ”/ 2002-2017
104/ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРЦІВ 
ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ “СПРАВЕДЛИВІСТЬ”/ 
2008-2018
105/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “МЕГА-БУД ПЛЮС”/ 2016-2018
108/ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“АЕРОК ОБУХІВ”/ 1993-2019

110/ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГАММА 
КЛЮЧ”/ 1998-2019
111/ ОБУХІВСЬКА РАЙОННА БЛАГОДІЙНА ОР-
ГАНІЗАЦІЯ САМАРИТЯН УКРАЇНИ/ 2000-2018
113/ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО З РЕМОНТУ ПОБУ-
ТОВОЇ ТЕХНІКИ “РЕМПОБУТТЕХНІКА”/1991-2019
114/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “ОБУХІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ 
ЗАВОД ЛТД”/ 1984-2018
115/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “ОБУХІВПРОДУКТ”/ 2013-2020
117/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “РОЯЛ СТІЛЛ”/ 2017-2020
118/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “РОЯЛ КОНСТРАКТ”/ 2015-2020
119/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ “ЕЛІТ БУД”/ 2002-2020
120/ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГРИГО-
РІВСЬКИЙ ГОСПОДАР”/ 2017-2021
121/ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГРИГОРІВ-
СЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  “НАШ ДІМ”/ 2006-2020
122/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “РОЯЛ ВІНДОВ” / 2017-2021
123/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “АБ РАДНИК” /2008-2021
124/ ПРИВАТНА ФІРМА “ОРНІ”/ 1995-2021
125/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “РОЯЛ ДЕКОРС”/ 2017-2021
126/ ОБУХІВСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧА-
ЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ/2000-2017
127/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ “РОЯЛ ФАСАД ГРУП”/ 2017-2021
128/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ”/2008-2021
129/ ГЕРМАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА/ 1945-2020
131/ ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТА ЇЇ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ/ 1945-2021
132/ ДЕРЕВ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА/ 1946-2021
133/ ДЕРЕМЕЗНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА/ 1947-
2020
134/ ДОЛИНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА/ 1945-2021
135/ КРАСНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА/ 
1945-2021
136/  МАЛОВІЛЬШАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА/ 
1948-2021
137/ ПЕРЕГОНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА/ 1946-
2020
138/ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ/ 
1990-2021
139/ СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА/ 1946-2021
140/ КОПАЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА/ 1946-2021
141/ ОБУХІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АП-
ТЕКА №11/ 1944-2007
142/ КРАСНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА/ 1946-2021
143/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ ФІРМА “ЛЕЗІС”/ 1994-2020
  
 За довідками звертайтесь за адресою: вул. 
Каштанова, 13-2,  м. Обухів, Київська обл., 
08703, тел. (04572) 6-41-78,   
е-mail: оbuсhіv-archiv@ukr.net, 
Web:http//obukhiv-mr.archives.kiev.ua./

Оксана КУлиК, 
начальник архівного відділу 

виконавчого комітету Обухівської 
міської ради

  Начальник відділу обслуговування грома-
дян №13 (сервісний центр) Пенсійного фон-
ду Наталія Василишина провела зустріч з 
ветеранською організацією Обухова, на  якій
поінформувала про перерахунки пенсій у гру-
дні  у зв’язку з підвищенням прожиткового мі-
німуму для осіб, які втратили працездатність;  
встановленням мінімальної виплати  непрацю-
ючим  пенсіонерам  з повним  страховим  ста-

ПФу Провів зустріч з ветеранами 
жем віком до 70 років, які отримують «стра-
хові» пенсії; у зв’язку зі зміною показника се-
редньої зарплати, який застосовується при 
обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку 
з втратою годувальника учасникам ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 
непрацездатним членам їх сімей. Також На-
талія Францівна дала вичерпні відповіді на 
запитання, що ставили учасники зустрічі.

 Втрачений військовий квиток, виданий Обу-
хівським РВК на ім’я тРОХимЕНКО Станіслав 
михайлович, вважати недійсним.
 
  Втрачений військовий квиток серії УН 
№0782456, виданий Обухівським РВК на ім’я 
тОПОльНиЦьКий Валерій Вікторович, вва-
жати недійсним.

 Втрачений військовий квиток, виданий Обу-
хівським РВК на ім’я КУЗьміЩЕВ Олег мико-
лайович, 06.10.1992 р.н., вважати недійсним.


