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героя провели в останню путь
                                                            стор.4

згадують ліквідатори
Чорнобильської аес                стор.2

посол великої британії відвідала
 обухівську громаду               стор.1

є на світі моя країна

 НАГОРОДЖЕНІ ПОДякОю 
ОбухІвськОГО мІськОГО 

ГОлОви  
   За вагомий особистий внесок у розвиток і 
зміцнення обороноздатності країни, високий 
професіоналізм, активну громадську позицію 
та з нагоди відзначення Дня Збройних сил 
україни та міжнародного дня волонтерів: 
сЕмЕНЕНкО володимир володимирович, 
начальник групи морально-психологічного за-
безпечення Обухівського РТЦК та СП
ГАлкА віталій віталійович, спеціаліст-опе-
ратор служби охорони державної таємниці Обу-
хівського РТЦК та СП
бОРОвик Олександр Петрович, оператор від-
ділення військового обліку та бронювання сер-
жантів і солдатів запасу Обухівського РТЦК та СП
ДРиГА Алла миколаївна, провідний бухгалтер 
Обухівського РТЦК та СП
мАНякА Олександра Георгіївна, інструктор 
відділення рекрутингу та комплектування Обу-
хівського РТЦК та СП
сАчЕНкО Роман валерійович, командир 2 ро-
ти охорони Обухівського РТЦК та СП
сиДОРчук максим Олександрович, стрілець 
2 роти охорони Обухівського РТЦК та СП
ОстАПОвич валерій Ростиславович, голов-
ний сержант-командир відділення 2 роти охо-
рони Обухівського РТЦК та СП
сЕлютІН Дмитро сергійович, стрілець-сані-
тар 2 роти охорони Обухівського РТЦК та СП
михАйлючЕНкО віталій Анатолійович, стрі-
лець-санітар 2 роти охорони Обухівського РТЦК 
та СП
АДІНяєв сергій Олександрович, стрілець 1 ро-

    початок  грудня  зібрав у часі відразу троє свят - міжнародний день волонтера, 
день збройних сил україни і день місцевого самоврядування. в останнє свято 
відбулося вшанування військових, їхніх надійних партнерів і помічників - волон-
терів, представників місцевого самоврядування, які зараз перебувають у рядах 
захисників україни на фронтах московсько-української війни.    
   Актова зала Обухівської міської ради виповнюється жвавими жіночками-волонтерками 
і суворими військовими в одностроях. Урочистості розпочинаються  ліричною і бадьорою 
піснею про нашу найкращу у світі країну - Україну, що її натхненно виконують на честь 
винуватців свят аматори міського Будинку культури Людмила Чорноіван та Юрій Побігай.
   З патріотичним словом-привітанням до присутніх звертається секретар Обухівської 
міської ради Сергій Клочко, який і вручив Подяки великій групі військовослужбовців з 
Обухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, 
волонтеркам і волонтерам, бійцям добровольчого  формування територіальної оборони 
Обухівської громади, депутатам та членам міськвиконкому. 
   У час тяжких випробувань для нашої країни, воюючи на фронті чи працюючи в тилу, 
забезпечуючи оборонців всім необхідним, всі вони мужньо й віддано стали на захист 
України, її незалежності й суверенітету. Всі вони у різний спосіб наближають нашу перемогу 
над ворогом.
   Урочисті хвилини нагородження й вшанування, додаючи й так святкового настрою, 
емоційного сприйняття події,  органічно пересипають своїми піснями  то народний вокаль-
ний ансамбль «Березіль», то дует «Мальви», кожен спів яких присутні щоразу проводжа-
ють вдячними оплесками. Скромно, бо ж війна, але тепло й щиро відбулося вшанування 
цих славних наших земляків, безпосередньо причетних до відзначення всіх трьох свят, а 
головне -  причетних до святої справи із захисту Вітчизни. 

ти охорони Обухівського РТЦК та СП
РОсАДА Іван Іванович, стрілець 1 роти охоро-
ни Обухівського РТЦК та СП
сОРОкуН сергій сергійович, водій 1 роти охо-
рони Обухівського РТЦК та СП
тЕРПилО сергій миколайович, стрілець 1 ро-
ти охорони Обухівського РТЦК та СП
уДОД Едуард володимирович, командир 2 
роти охорони Обухівського РТЦК та СП

 волонтери:
НЕстЕРЕНкО вікторія миколаївна
РІЗНик Ганна Іванівна
ШАПОвАлОвА Олена Іванівна
бичкОвА вікторія миколаївна
кОГут Інна василівна
ДьячЕНкО валентина вільямінівна
кОЗиНЕць володимир леонідович
тАцЕНкО Іван Петрович
ГОНчАРЕНкО микола Петрович

   Добровольці 
Добровольчого формування №1 

Обухівської міської територіальної громади: 
ПЕлЕШЕНкО Ігор Іванович
ПОПОвич микола миколайович
вОвк Анатолій Іванович
ПОДГуРський михайло Ігорович
ПОДГОРНий євген Анатолійович
ПІДтІлОк микола миколайович
чЕРДАкОв максим сергійович
мАРчЕНкО сергій вікторович
кучЕРЕНкО Олег васильович
чОРНий володимир васильович
кРивОхиЖА юрій Олександрович
ЗІмІН сергій сергійович
кОстюк Анатолій мирославович
ШЕвчук віталій вікторович
ОмЕльчук Анатолій Анатолійович

(продовження на 2 стор)

    Під час зустрічі керівництво міської ради 
озвучило нагальні  проблеми, які існують у 
громаді та алгоритм  для їх вирішення. Бу-
ли підняті питання комунікації, безпеки та 
захисту громадян. Загалом розмова була 
конструктувною, зустріч пройшла у неви-
мушеній і дружній атмосфері.
   На практиці допомога Британії врятува-
ла життя сотням мешканців Обухівщини.  
Керівництво  Обухівської багатопрофільної 
лікарні інтенсивного лікування показало ви-
соким гостям роботу потужного генерато-
ра, наданого Партнерським фондом для Сті-
йкої  України  (Partnership Fund for Resilient 
Ukraine), профінансованим за допомогою   
Посольства Британії та інших донорів. Цей 
сучасний генератор дозволить надавати па-
цієнтам лікарні медичні послуги під час 
відключення електроенергії.   

     До Обухівської територіальної громади 8 грудня з робочим візитом завітали 
Посол   великої британії  в україні мелінда сіммонс та радник з питань програми 
Посольства великої британії Фібі вайт, повідомляє офіційний сайт Обухівської 
міської ради. це була довгоочікувана зустріч, адже британія тривалий час підтри-

мує українців у   російсько-українській війні.
   Відвідавши відділення гемодіалізу, Мелін-
да  Сіммонс  переконалась, якою вкрай не-
обхідною виявились їхня допомога.  Паці-
єнти відділення  знають ціну кожної хвили-
ни, адже без доступу до апарату штучної 
нирки, наступна хвилина може стати ос-
танньою. Наразі лікування таких хворих 
ведеться безперервно, незважаючи на від-
сутність енергопостачання.
   Болючою, але вкрай важливою темою є 
для українців питання укриттів. Пані Посол 
була приємно вражена, що за невеликий 
термін у лікарні зі складського приміщення  
облаштували  повноцінне бомбосховище, в 
якому можна перечекати небезпеку.  
    На завершення візиту Мелінда Сіммонс 
запевнила, що Великобританія буде і на-
далі підтримувати Україну та побажала усім 
миру та скорішої перемоги.  

Президент нагородив орденом «за заслуги» 
іі стуПеня обухівського міського голову 

олександра левченка (посмертно) 

Посол великої британії
відвідала обухівську громаду

  Указом №847/2022 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня 
місцевого самоврядування»  за вагомий особистий внесок у державне будівництво, 
розвиток місцевого самоврядування, громадянську мужність і самовідданість, виявлені 
під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах 
воєнного стану, вірність українському народові, Президент України Володимир Зеленський 
нагородив орденом «За заслуги» ІІ ступеня Обухівського міського голову Олександра 
Левченка (посмертно), який помер 13 жовтня ц.р. після важкої хвороби.

    28 листопада 2022 року 
під бахмутом Донецької 

області загинув наш земляк, 
водій автомобільного взводу 

підвозу продовольства 
роти забезпечення,
 старший сержант 

сАвчЕНкО 
АНДРІй микОлАйОвич

     Прощання з воїном відбулось 
3 грудня у Малій Вільшанці.

10 листопада  
поблизу населеного 

пункту Побєда 
старобешівського 

району на Донеччині 
загинув обухівець, 
старший навідник 
протитанкового 

взводу 72-ї бригади, 
частини А2167 

стОРОЖик 
вОлОДимиР 
сЕРГІйОвич

     Ветеран АТО - з 2014
року перебував у найга-
рячіших точках Сходу - 

Маріуполь, Лисичанськ, Донецький аеропорт, а з поча-
тком повномасштабного вторгнення росіян в Україну  
боронив підступи до Києва. Після поранення  та конту-
зії на Донеччині, повернувся до побратимів на фронт. 
Нагороджений медалями учасника АТО,  «Патріот Ук-
раїни», «Захиснику Вітчизни», «За оборону рідної де-
ржави», нагрудними  знаками «Ветеран війни», від-
знакою Президента України «За участь в антитерори-
стичній операції», знаком народної пошани – меда-
ллю «За відвагу».  (Матеріал  про героя - на 4 стор.) 

 втрати наШої  громади
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 до дня вшанування уЧасників ліквідації наслідків аварії на Чаес

   ОлЕксАНДР ІвАНОвич 
єФІмЕНкО, 

полковник, у 1986-му –
начальник  самостійної 
воєнізованої пожежної  

частини  №6 (свПч-6) по 
охороні міста Прип’яті, 

старший лейтенант. Закінчив 
черкаське пожежно-технічне 

училище, вищу академію мвс:
    – Вночі 26 квітня о 1-й годині 27
хвилин черговий телефоніст  по-
жежної частини подзвонив мені 
додому і доповів як керівнику під-
розділу, що на  атомній станції тра-
пилась пожежа  і туди  виїхали по-
жежні машини. Я швидко дістався 
до станції. Четвертий енергоблок 
був зруйнований і світився. Пожеж-
ні машини вже подавали воду, 
хлопці з попереднього караулу бу-
ли нагорі. Мене призначили на-
чальником бойової дільниці і по-
ставили завдання – забезпечува-
ти подачу води. Потрібно було 
змінити караул, що гасив енерго-
блок, адже він перебував на даху 
тривалий час. Це наші колеги  з 2-ї 
воєнізованої пожежної частини -  
начальник караулу лейтенант Во-
лодимир Правик, лейтенант Віктор
Кибенок, старшина Володимир  
Тишура, сержанти Микола Ващук, 
Микола Титенок та Василь Ігна-
тенко.  Коли рятувальники спусти-
лися, на них уже чекали «швидкі», 
які  доправили хлопців у міську лі-
карню. Я ще навіть встиг  їх пере-
відати. Правда, мене вразила  їхня 
нічна «засмага», але всі думали, 
що вони відлежаться кілька днів 
та й повернуться на роботу. Того 
ж дня вночі літаком їх відправили 
до Москви, у 6-ту клінічну лікарню. 
На жаль, вони не вижили від  сме-
ртельних доз радіації... Пожежі  
одразу присвоїли 3-й номер – най-
складнішої. Активно почала при-
бувати техніка з Чорнобиля, Полі-
ського, Києва і області. З бойового 
поста біля реактора мене не випу-
скали до двох годин дня. Згодом 
приїхало наше керівництво і я вже
вирішував   інші питання. Наші по-
жежні щодня перебували на бойо-
вому чергуванні. Виїхали ми 30 
квітня. Раз на день нас возили в 
у Чорнобиль, у лікарню, здавати 
аналізи крові. Під час останньої пе-
ревірки   лікарі забили тривогу че-
рез катастрофічно низький рівень
лейкоцитів у крові. Мене терміно-
во госпіталізували, поклали в Ки-
ївський онкологічний інститут. Тиж-
день я не вставав з-під крапель-
ниць. Врятували. Але  стан, коли я 
відчував похитування, продовжу-

Пожежні чорнобильської аес
    у грудні  в україні вшановують ліквідаторів аварії на Чаес.   мої співрозмовники -  олександр Єфіменко, василь лопатюк 
та  віктор скрильніков  - пожежні двох  військових частин свпЧ-6 та впЧ-2 міста прип’яті, на долю яких  далекого 1986-го
випало захистити свою родину, своє  місто, свою  країну  від  ворога. але, на відміну від теперішніх ворогів  українців - російсь-
ких окупантів, тодішній  ворог - радіація - був  невидимий і підступний. пожежні гідно виконали свої обов’язки. і незважаючи 
на те, що радіація забрала здоров’я, нагородила їх численними хворобами,  вони тримаються, а зібравшись разом, згадують 
пережите і  молодіють на очах.  пожежні захистили світ від ядерного лиха, першими вступивши у двобій з некерованим 
атомом. ліквідатори пригадують як це було.

вався десь з півроку. 
  Олександр Іванович демонструє 
довідку з Управління пожежної 
охорони, яка засвідчує, що отри-
мана  ним доза опромінення за 
26-30 квітня складає 160 Бер (при 
100 Бер починається променева 
хвороба), і продовжує:
    - Дружину з трьома дітьми (якраз
народилася молодша донька) 
евакуювали до батьків на Василь-
ківщину, у Гребінки. А згодом нам 
дали тимчасове  житло в Обухові,
в  гуртожитку біля базару. Пізніше
надали постійне. Півроку - з тра-
вня по  жовтень - я лікувався в он-
кологічному інституті, чорноби-
льській лікарні, інституті ендок-
ринології, інституті урології... Після
лікарень звернувся до свого Уп-
равління. Запропонували очоли-
ти  в Обухові новосформовану во-
єнізовано-пожежну частину №13 
по охороні Київського КПК, яка ба-
зувалася  на Піщаній. У 1993 я пі-
шов на підвищення -  призначений  
начальником загону, у підпоряд-
куванні якого були дві пожежні 
частини - ВПЧ-13 і ДПЧ-22 по охо-
роні Трипільського біохімзаводу. 
2008-го вийшов на пенсію. Воєні-
зованій пожежній охороні я  віддав
30 років свого життя - почав стар-
шим лейтенантом, а закінчив слу-
жбу – полковником. Пригадую, як 
у 1987 році нас, групу пожежних-
ліквідаторів, запросили до Італії. 
За те, що ми врятували світ від не-
керованого атому, я отримав ме-
даль «Золота чайка» (за спасіння 
екології). Нагороджений  орденом 
Червоної Зірки. Хрест «За муж-
ність»  мені вручав Президент Ук-
раїни  Леонід Кучма. Серед від-
знак - Почесний громадянин  Обу-
хівського  району. Живу без щито-
видки,  на  гормонах, маю інвалід-
ність. І хоча останніми роками  чо-
рнобильці не були в пріоритеті у 
держави, проте це можна пережи-
ти. Зараз головне, щоб Україна 
перемогла  росію,  щоб вигнала  зі
своєї території окупантів, яким  за-
мало своєї землі, а вони  ще й рву-
ться на нашу. Скажу, що у перші 
дні війни, в лютому, я пішов запи-
суватися до територіальної обо-
рони, хотів по силі та можливості  
допомогти боронити від ворога на-
шу  землю. І  хоч  мені відмовили,
проте  я гордий тим, що у найваж-
чий для моєї країни час побачив 
такий самий героїзм, як колись у 
1986-му. У 2022-му під військкома-
том стояли величезні черги моло-
дих людей, готових захищати Ук-
раїну. Такий народ не побороти і 
дух його не здолати. Так, нам важ-
ко: ворог намагається нас  злама-
ти, знищуючи критичну інфра-
структуру, руйнуючи міста і села. 
Але ми віримо в перемогу наших 
ЗСУ і знаємо, що буде в  Україні   
мир і процвітання.  

   вАсиль ОлЕксІйОвич 
лОПАтюк, 

 старший пожежний 
воєнізованої пожежної 

частини №2  (вПч-2) по охороні  
чорнобильської АЕс:

  –  Я родом з Поліського краю, з  
Лельова – села  між Чорнобилем 
і Прип’яттю. На станцію пішов 
працювати у вісімдесятому році 
після служби в армії. З родиною  
жив  у   Чорнобилі. 26 квітня  у  ме-
не був вихідний,  але з моєї по-
жежної  частини подзвонили і вик-
ликали на чергування, але не в 
свою частину, а  в шосту. А дороги
перекриті, всі рейси з автостанції 
Чорнобиля відмінені. Що робити?  
Надвечір якось дістався до Прип’я-
ті.  По «мосту   смерті» (міст при  
в’їзді в  місто, найбільш радіацій-
но  забруднений - авт.), йшов, роз-
дивляючись зруйнований блок. 
Прибув  у  ВПЧ-6.   Заступивши на 
чергування, патрулювали терито-
рію станції та міста Прип’яті, слід-
кували за пожежною безпекою. 
Блок вже не гасили. Як нам роз-
повіли колеги, на 27-е готували 
пінну атаку на реактор, але вчені  
заборонили це робити. У неділю 
почали евакуацію мешканців При-
п’яті. Тоді ж я відвіз хворого  коле-
гу до чорнобильської лікарні, бо 
санчастина з Прип’яті виїхала. За-
бігши на хвилинку додому, нака-
зав родині терміново збиратися і 
виїжджати до рідні в Коростишів. 
А ми з хлопцями щодня патрулю-
вали територію. Зранку і ввечері 
медики досліджували нашу кров  і
виносили свої вердикти, в резу-
льтаті з двох пожежних частин – 
другої та шостої – зі 140 лишилося
дванадцятеро людей. Збірну гру-
пу рятувальників  перевели  до по-
жежної частини міста Чорнобиля, 
а 4-го травня евакуювали і Чорно-
биль. Мене з колегою направили   
до Іванкова, де  базувався київ-
ський зведений загін пожежних. 
Їх відправляли в зону на короткі 
вахти по чотири години. Після кож-

ної такої поїздки на забруднену  
територію, начальник роздавав 
вахтовикам по червінцю. А ми заз-
дрили. В Іванкові пробули до 14-го
травня. Оскільки нас вже не за-
лучали до робіт на станції,  ми по-
їхали провідати друзів, які лікува-
лись у 25-й київській лікарні. 
Хлопці попросили медсестричку  
поміряти  дозиметром  радіацію і   
в   мене. Коли той запищав на мак-
симальній позначці, медичка з по-
дивом запитала: «А чому ви досі  
не в лікарні?» Повернувшись до 
Іванкова, я пішов до начальника 
частини і сказав, що потребую гос-
піталізації. Ліг у лікарню в Корос-
тишеві на місяць, тоді перевели до 
Житомира. Підлікувавшись,   приї-
хав до обласного Управління по-
жежної охорони подивитися, куди 
направили моїх побратимів. Знай-
шовши  знайомі прізвища, вибрав
Обухів. Під керівництвом Олек-
сандра Івановича Єфіменка   пра-
цював пожежним у ВПЧ-13.   
  Пригадую цікавий випадок, як 
у 1987 році до Києва  приїхали 
американці та канадці –  пожежні, 
поліцейські на зустріч з нашими 
вогнеборцями. Слухаючи розпові-
ді,  один  з гостей запитав нас, яки-
ми пільгами ми користуємось. Від-
повіли – ніякими. Ошелешений ка-
надець вигукнув: «Якби таке тра-
пилось у нас,  і я брав участь у та-
кій аварії,  то і я, і мої діти були б 
забезпечені на все життя». Ось 
вам і турбота про людину в СРСР 
і закордоном, на «загниваючому» 
Заході. В 1995 році я пішов на пе-
нсію, маю другу групу інвалідності. 
Раніше щороку їздив 9 Травня на 
малу  Батьківщину. Тягне туди, ад-
же там виріс, там пройшла моя 
молодість, як кажуть, там зако-
паний пуп... Гірко усвідомлювати, 
що російська окупація почалася 
саме з Чорнобильського району. 
Для нападу росіяни обрали най-
болючіше для українців місце. 
Разом з усіма  переживаю за нашу 
багатостраждальну країну, народ 
якої показав усьому світові свою 
незламність, мужність і героїзм. 
Українці - сильні люди, і перемога 
буде за нами.

 вІктОР євГЕНОвич 
скРильНІкОв,  

у 1986 році – пожежний 
вПч №2  по охороні  

чорнобильської АЕс:
 – Про аварію на ЧАЕС  я дізнався 
в суботу, 26 квітня. Напередодні   
ми поїхали до тещі, в село Корогод.  
Коли я з дружиною і сином повер-
талися машиною до Прип’яті, нас 
зупинили міліціонери і кажуть: 
«Мужик, куди ти  їдеш, та ще з ди-
тиною? Там же вірна смерть!» 
Вони  ж не знали, що  в сестри ми
лишили дочку, тож і рвемося до-
дому. Як приїхали, я попередив 
дружину, щоб не прибирала у ква-
ртирі, не відчиняла вікна і не 

готувалась до Пасхи (4 травня 
був Великдень). Порадив зібрати 
документи, речі та гроші, щоб бути 
наготові, і пішов на чергування. 
27-го оголосили про евакуацію 
Прип’яті. Для 50-тисячного міста 
вона пройшла дуже швидко і ор-
ганізовано. До під’їздів підігнали 
автобуси і місто обезлюдніло за 
кілька годин. Важко було – серце 
стискалось від болю. Ми з Васи-
лем Лопатюком з однієї пожежної 
частини, і все, що він розповів, ро-
бив і я. У перший же день я роз-
жився  дозиметром ДП-5, хтось, 
очевидно, забув за нього, а я  пі-
дібрав,  і ми з хлопцями міряли 
рівень радіації тих продуктів, що 
вживали в їжу. Пригадую, коли 
нашу частину «переселили» до 
Чорнобиля, я підійшов до нача-
льника Управління Мельника і по-
просив   змінити форму, а це було
десь числа двадцять дев’ятого. 
Він погодився і видав нову. Ми пе-
рший раз помилися, заміряли ра-
діацію до і після водних процедур. 
Вона склала 70 мілірентген/год до 
миття  і 50 після водних процедур. 
(Перевищення норми в 1200-1000 
(!) разів - авт.).  В Іванків я потра-
пив 4 травня, а 6-го мені стало зо-
всім погано –  під руки привели до 
лікарні, сильно піднявся тиск (у 33 
роки). Як розповів згодом лікар, 
так проявлялись  перші  симптоми 
променевої хвороби. 8-го мене пе-
ревели в госпіталь на Лук’янівці. 
Там  мене  рятували, я кілька днів
прожив  під крапельницями, потім
стало легше. У лікарнях і госпіта-
лях довелося полежати чимало 
часу. В Обухів потрапив також  че-
рез обласне Управління пожежної 
охорони – шукав своїх. Влашту-
вався у ВПЧ-13. В 1993 році по ін-
валідності пішов на пенсію. Але  
її не вистачало для нормального 
життя. Мусив освоювати будіве-
льні спеціальності. Зараз - на за-
служеному відпочинку. Бачите, в 
який складний час живемо - деся-
тий місяць  боремося з ворогом,     
виборюємо свободу потом і кро-
в’ю. Перемоги, миру всім нам і 
впевненості у завтрашньому дні.                                                                Олена ДРАчук

ккПк зменШив електричне навантаження 
в мережі оПератора системи розПоділу 

        Перед спеціалістами комбінату поста-
ла складна задача – налагодити процес 
виробництва  за умов критичного мінімуму 
споживання енергії, але з можливістю під-
тримання життєдіяльності підприємства та 
його околиць, повідомили на підприємстві.
 
  У результаті проведеної роботи на Київ-
ському картонно-паперовому комбінаті бу-
ло повністю змінено технологічні схеми ви-
робництва, що дозволило  суттєво змен-
шити навантаження на енергетичну систе-

   Через знищення ворогом майже третини українських електростанцій, від  
жовтня у нашій країні  було запроваджено режим тотальної економії енергії. 
наслідком цього стали масові відключення світла у промисловому секторі та 
житлових будинках. оскільки київський кпк входить до переліку найбільших 
споживачів електроенергії у київській області, то питання обмеження енер-
госпоживання на комбінаті  потрапило під особливий контроль відповідних 
служб. за розпорядженням київської ова у листопаді підприємство мало 
скоротити електроспоживання в середньому до 40% на добу.

му України: до 66% порівняно до середніх 
показників, що фіксувалося до 10 жовтня 
2022 року, та до 64% середньодобового 
електроспоживання з врахуванням того, 
що 14% використовується для потреб 
критичної інфраструктури міста Обухова 
та промислового вузла. 
  У години вранішнього та вечірнього макси-
муму підприємство виконує зменшення 
навантаження в межах 12,5-18,8% завдяки 
переводу вмикання обладнання на менш 
критичний для енергосистеми час.

         (продовження. початок на 1 стор.)
тАРАН Олексій борисович, Гулєв Андрій 
Анатолійович, тулиГОлОвЕць сергій валері-
йович,  ІвАНицький Петро Олександрович, 
буРмІстРОв Ігор володимирович

Депутати Обухівської міської ради:
кІРЕйчук в’ячеслав миколайович, НАДєєв 
Дмитро сергійович,  тРАч михайло микола-
йович, тРЕГуб Руслан Георгійович,  якОви-
НА Андрій Романович, яцуН богдан Іванович, 

кІяНчЕНкО Анатолій михайлович, мАлиШЕв 
віктор Олександрович,  ткАчЕНкО Ірина Ана-
толіївна, ФЕДОРчЕНкО людмила Петрівна
  миШкО богдан Аркадійович, член Вико-
навчого комітету Обухівської міської ради

 волонтери ГО «материнське серце»:
тхОРЖЕвськА Агнія михайлівна, цицАР 
Галина василівна, АтАПІНА Ольга Григорівна, 
хАРА валентина Іванівна, кАлАШНик світ-
лана василівна, ПЕтРЕНкО валентина тимо-
фіївна, смОлОвА тетяна Григорівна.

НАГОРОДЖЕНІ ПОДякОю 
ОбухІвськОГО мІськОГО ГОлОви  
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    з 1972-го року, а саме з останнього грудневого місяця, розпочалась історія дитсадочка «світлячок».  сьогодні він  - один зі 
зразкових закладів дошкільної освіти обухова та міської тг.  а скількох  дітлахів підготував садочок до школи -  і не злічити.  колишні 
перші його випускники  вже стали бабусями й дідусями. вони приводять сюди своїх онуків і щиро радіють, що садочок  живе, на нього 
рівняються інші дошкільні заклади міста, а головне - що дітки із задоволенням  поспішають до улюбленого «світлячка».
     отож трохи історії. у кінці 60-х на початку 70-х років, коли обухів активно розбудовувався, перетворюючись із селища в місто, 
виникла гостра нестача місць у дитсадках.  наявних двох садків та ясел не вистачало, тож для вирішення проблеми районна рада 
виділила  мальовниче місце у старому яблуневому саду в центрі обухова. розпочалось будівництво і  наприкінці 1972 року  новий 
дитсадок «світлячок» гостинно відкрив двері для малечі. багато часу сплинуло, багато чого змінилося з тих пір: не існує вже такої 
держави як срср,  32-й рік живемо в незалежній україні, а «світлячок»  досі світить і виховує нові покоління маленьких українців. 
     побувавши в дитсадку, примічаю, що усе тут до ладу: у приміщенні проведений сучасний ремонт, на стінах  коридору - картини 
місцевих художників,  вірші місцевих поетів, роботи вихователів, фотографії садківців. у всьому  -  гарно облаштованій території, 
в ігрових і спальних кімнатах, музичному та спортивному залах,  світлиці - відчувається тепло, затишок і комфорт. і заслуга 
в цьому  колективу садочка та його директора. сорок років очолює днз «світлячок» його невтомний  і незмінний керівник раїса 
іванівна Єременко. сьогодні - її свято, тож їй слово:

   - Я зріднилась із садочком і не уявляю свого 
життя без нього. Так само як і «Світлячок», 
відзначатиму незабаром 50-річчя роботи 
в ньому. На початку березня 1973 року мо-
лодим вихователем прийшла я працювати у 
щойно  відкритий «Світлячок». Порівнюючи з 
іншими садками,  наш був поза конкуренцією 
-  новий, сучасний, великий і світлий.  Але 
розповім усе по-порядку. Наприкінці 60-х 
- початку 70-х у селищі Обухові було два 
дитячих садочки - №1 та №2, розташованих 
у пристосованих приміщеннях, та дитячі яс-
ла, де до  революції була волость, а в радян-
ські  часи - райвиконком. Коли  виникла нага-
льна потреба у побудові нових дитсадків, 
районна рада вирішила замовити типовий 
проект дитячого комбінату, як тоді модно 
було називати. Місце обрали  гарне, біля 
ясельного приміщення. Почалося будівни-
цтво. Наприкінці  1972 року садочок  прийняв 
перших відвідувачів. Очолила його Ніна Ан-
тонівна Ременюк, тодішня завідувачка сад-
ка №2. Наш «Світлячок» жартома називають 
«кузнею кадрів», бо з нього починали свій 
трудовий шлях    колишні завідувачки дитсад-
ків: «Рушничка»  - Зоя Півторак, «Веселки» 
- Марія Тарахкало, «Дударика» - В.Гераси-
менко.  У 1978 році  Н.Ременюк  передає  ке-
рівництво «Світлячком» М.Твердохліб, а ще 
через два роки  директором призначають 
Л.Разкевич.
     Десять років я працювала вихователем. 
Була керівником районного методоб’єднан-
ня, а 31 серпня 1983 року мене призначили 
завідувачкою «Світлячка». Роботу почала із 
заміни опалювальної системи та підведення 
водопроводу, в т.ч і гарячої води. Головою 
міської ради тоді був Петро Андрійович 
Покришень. Розповім як мені виділили ве-
личезні  кошти на садок. Після відвідуван-
ня щойно відкритого садка «Дударик», вра-
жений  Петро Андрійович запитав у  мене: «У 
чому річ? Чому у Вас не так?» - «Коштів не 
вистачає», - відповідаю. І він  виділяє нам 
7 тисяч карбованців! Господи, які це були 
великі гроші. І хоч у часи тотального дефіціту 
було нелегко придбати потрібні речі, але 
якось нам вдалося. Коли  садочок ми вдягли 
в тюлі та гардини,  а на підлогу постелили 
теплі килими, він одразу став затишним і 
домашнім. 
    Наприкінці 80-х групи в дитячому саду 
стали переповненими, спальних кімнат не 
вистачало,  тож назрівала його реконструкція.  
У планах було перепланування  приміщення 
з добудовою басейна, спортивного залу. 
Паралельно з будівництвом розбирали ста-
ре приміщення дитячих ясел, яке було у 
складі «Світлячка», тепер на цьому місці - зе-
лена галявина. З капремонтом допомогли  
тодішні керівники району і міста - перший 
заступник голови райвиконкому Микола 
Мусійович Калита та голова міської ради 
Людмила Миколаївна Журавель.
   Озираючись на ці сорок років, що очолюю 
заклад, можу сказати, що  дитсадку  допо-
магали і керівники міста, району і різних під-
приємств. Неоціненну  підтримку й допомогу 
надавали свого часу міські голови Володи-
мир Олександрович Мельник  та  Олександр 
Миколайович Левченко, щира  вдячність  їм 
за це і світла пам’ять.

  Останніми роками з міського бюджету 
управлінням освіти на фінансування ремон-
тів нашому ДНЗ було виділено: у 2018 році 
-  кошти на утеплення фасаду, викладання 
плиткою території, встановлення дитячого 
майданчика. У 2019 році зробили капре-
монт  спортивного та музичних залів, ремонт 
коридорів, заміну оплювальної системи. За 
рік провели капітальний ремонт сходових 
клітин та заміну дитячих меблів. Щороку про-
водимо поточні ремонти. Тож дякую за ро-
зуміння Виконавчому комітету міської ради, 
Управлінню освіти (керівник  Олена  Коломі-
єць), а також нашим шефам - АТП-13238 
(директор Валерій Кравцов), ТОВ «Аерок», 
ПрАТ «Обухівський молокозавод»,  колиш-
нім ТУСМівцям і сільгосптехніківцям - словом
усім, хто допомагав і допомагає «світлячкам».
      Наш заклад дошкільної освіти працює за 
педагогічною спадщиною Софії Русової - 
видатного педагога і  громадського діяча, та-
лановитої українки, яка присвятила своє жи-
ття творенню національної системи вихова-
ння освіти. «Найдорожчий скарб кожного 
народу - його діти, його молодь, й що свідомі-
ше  робиться громадянство, то з більшою 
увагою ставиться воно до виховання дітей, 

гостем,  з  радістю  відвідувала наші   свята.  
    А тепер -  про  наш «золотий фонд». У 
«Світлячку»  працюють  тільки фанати своєї
справи. І це правда,  бо тримає їх не за-
робітна плата. Саме любов до дітей, від-
даність обраній професії  спонукають їх що-
дня робити щось нове й цікаве. Кожен з 
них дбає про те, щоб дітки почували себе в 
садочку безпечно, комфортно та затишно. 
   Усі мої вихователі - талановиті люди.  40 
років пліч-о-пліч зі мною трудиться Надія Ми-
колаївна Петриченко - методист-вихователь 
і неперевершена вишивальниця. Її руками 
вишиті десятки полотен, які прикрашають 
стіни   нашого закладу - це й обухівський  ши-
тий рушник, рушник зі словами Гімну та 
гербом Обухова, вишиті стенди. Помічник 
вихователя Світлана Ніколаєнко у техніці 
квілінг виготовила карту України, портрет 
Тараса Шевченка. Її роботи - окраса  садочка. 
   Намагатимусь назвати всіх працівників 
«Світлячка», бо вони на те застуговують! 
Тридцять років працюють вихователями: 
О.О. Дворна, В.М.Задорожня, С.А.Чаплін-
ська, Домброва Л.М., помічниками вихо-
вателів: Л.П. Якименко, Н.Д. Калашник, 
Н.О.Чумак,   А.П. Олійник, Г.С. Кулик, старша

до забезпечення їм кращих умов життя», - 
говорила Софія Русова.  А ще педагог була 
впевнена, що з малих літ треба виховувати в 
дітей палку любов до рідного краю: «Любов 
до рідної країни - се перший найкращий крок 
до широкої вселюдської гуманності, пошана 
до людей, се вияв самоповаги й бажання 
собі й іншим волі та незалежності». І ми 
дотримуємось її орієнтирів. 
    Надзвичайно цікаво  в садку проходять 
свята, зокрема новорічні й весняні,  зустрічі з  
нашими талановитими земляками - поете-
сою Наталією Любиченко та художницею Ла-
рисою Рябченко. Малярка часто показує ма-
лечі як створюються картини, а дітвора з ці-
кавістю спостерігає за дивом їх народження. 
   Гордість нашого краю - обухівський рушник -
займає почесне місце у нашій ізостудії 
«Оберіг». Його принесла колись наша вихо-
вателька Валентина Олексіївна Верета. На 
одній із стін студії - рушник  з портретом Та-
раса Шевченка  і його «Заповітом», подаро-
ваний свого часу  подружжям  Зохнюків - ви-
шивальницею Світланою Сидорівною та  Во-
лодимиром Михайловичем. У цій  світлиці 
дітки дуже любять малювати, ліпити, витина-
ти. Це місце сили «Світлячка», тут усе прося-
кнуте українським духом - стіни розмальова-
ні нашими художницями Аллою Салатою та 
Оленою Пожарницькою. Образи - від відомих 
богомазів Чепеликів та ікона святого Андрія 
(покровителя садочка) прикрашають іншу 
стіну студії. У світлиці  є українська піч з ро-
гачами, мисники з глиняними горнятками, ку-
хлями та тарілками,  автентичні скриня, пря-
лка, лавки, ночви, полотняні домоткані та 
вишиті хрестиком і  гладдю рушники. Тут же
й естампи до казки «Зимівля звірів»   відо-
мого земляка Григорія Косинки, виконані 
Ларисою Рябченко...  
     З шаною і повагою  ставляться «світляч-
ки» до нашого улюбленого поета А.С. Мали-
шка і дуже люблять екскурсії до його садиби. 
Племінниця поета і берегиня його спадщини 
Ольга Сергіївна Малишко була у нас частим 

медсестра Л.В. Нагорна. Влились у колектив
вихователі: Ю.В. Бойко,  Л.А. Ярмолюк, О.М.
Хмеленко, Н.В.Грянка, В.В. Сорокіна, С.М.Го-
ловань, С.І. Ніколаєнко, Т.В.  Романенко, О.І.
Василенко, О.І.Діденко; кухарі: Т.В.Макарен-
ко, О.М.Немилостива, О.М. Котляр. Добре 
слово скажу за нинішніх і колишніх праців-
ників: інструктора з фізкультури Т.І.Загірну, 
логопедів І.О.Ситник та В.М. Левченко,  вихо-
вателя Романову Н.В., дієтсестру  Н.В.Ярему,
музкерівників -  Т.А. Музичко, О.Ю.Поліщук, 
В.М. Назаренко, художниць А.О.Салату та 
О.А. Пожарницьку;  М.М.Мельниченко.
    Згадаю і наших ветеранів: Н.М.Савченко, 
Ю.Д.Плюту, Л.С.Недерську, Л.І.Забарну, П.Є.
Батуру, В.О.Карпенко, Г.С.Мовчан, О.А. Ра-
ченко, М.К.Сак.
    Пам’ятаємо і тих, хто відійшов у інші світи. 
Це Н.С.Блакита, М.А.Радченко, Л.П.Витище-
нко, О.С.Слюсаренко, Г.В.Лимаренко, К.Г.Ла-
зоренко, І.О.Зленко, М.Г.Андрущенко.

      З  початком  російської агресії, з 2014 ро-
ку, ЗДО «Світлячок» активно включився у 
волонтерську діяльність, тісно співпрацюючи 
з громадською організацією «Материнське 
серце», яка активно продовжуються  і  зараз. 
Ми плетемо сітки, готуємо випічку, гостин-
ці на передову. Звичайно, що все це відбу-
вається  у тісній взаємодії з батьками наших
вихованців. Дітки також готують подарунки 
для захисників. Ось нещодавно у групі ви-
ховательки Світлани  Чаплінської дітки виго-
товили «долоньки щастя», записали відео, 
в якому подякували  нашим захисникам. Ці 
подарунки поїдуть на передову, підтрима-
ти дух воїнів-земляків, адже п’ятеро чле-
нів родин наших співробітників  боронять  
Україну від російських  окупантів. Разом з 
батьками  наших вихованців   організовали 
поїздку до військового шпиталю. Ми пиша-
ємось подяками від ЗСУ,  які розміщені  на 
почесному місці.
    Кілька років тому дитсадок «Світлячок» 
став лауреатом Премії імені Андрія Малиш-
ка, що проводила Обухівська міська рада. 
При закладі майже 30 років існує ансамбль 
«Оріяночка», куди входять наші  вихователі. 
Тривалий час його музичним керівником бу-
ла Вікторія Назаренко. У нашому  репертуарі  
багато пісень на слова Андрія Малишка та 
українських народних.
   А взагалі колектив «Свілячка» - це колектив 
однодумців. Скільки умінь, фантазії і видумки 
вони вкладають в оформлення груп і всього 
дитячого саду! Я вдячна цим людям, що 
вони мене в усьому підтримують. А ще я 
вдячна долі за те, що  все життя працювала і 
працюю на улюбленій роботі серед таких же 
відповідальних  і порядних колег. 
   На жаль, ювілейна дата припала у воєн-
ний, тяжкий для країни час. Але ми твердо 
віримо у Збройні сили України і сподіваємось, 
що недалеко той час, коли  вся Україна буде 
жити у мирі і спокої.
  Вітаю усіх своїх колег, випускників усіх по-
колінь, усю нашу велику армію «світлячків», 
які освітлювали шлях протягом 50 років 
нашого існування. Творчих успіхів, здоров’я, 
перемоги і миру!
                               Записала Олена ДРАчук 

 місце сили - світлиця-ізостудія «Оберіг» 
«Долоньки щастя»

 від  маленьких «світлячків»

«Найдорожчий скарб кожного народу -  його діти»  (софія Русова)

Раїса єременко - завідувачка 
дитсадка «світлячок»

Надія Петриченко - методист-вихователь 
і неперевершена  вишивальниця
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   вітаЄмо з 50-ріЧЧям  

від  дня  створення  колектив  
дитяЧого садоЧка «світляЧок»!  
  Добросовісно і сумлінно ви виконуєте 
свою роботу, дбаючи про наших  дітей що-
дня і щогодини. У садочку створена ней-
мовірна атмосфера затишку та комфорту.  
А дружний колектив, разом з мудрим керів-
ником Раїсою Іванівною Єременко  вкла-
дає всі свої сили в улюблену справу. На-
віть у ці нелегкі для нашої країни часи  пра-
цівники сумлінно працюють на своїх ро-
бочих місцях. Низький уклін вам за це.
  Моя сім’я має особливий зв’язок з «Світ-
лячком». Ще моя бабуся приводила сюди 
мою маму, мама приводила мене з сест-
рою, і  коли переді мною стояв вибір, в 
який садок віддати своїх дітей, сумнівів не 
було - тільки у «Світлячок».
   Ще раз прийміть щирі вітання з нагоди 
ювілею, бажаю світити й надалі, виховуючи 
підростаюче покоління.  

   з повагою - валерія Желєзняк, 
голова батьківського комітету

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

     Сумно лине над площею й боляче бере
за душу журлива музика. Аж ось прибуває 
траурний кортеж. Шестеро побратимів бе-
режно беруть на раменах труну, покриту 
державним  прапором і полотнищем бойо-
вої бригади. Присутні на колінах, з непо-
критими головами востаннє зустрічають 
героя-земляка.
   Заупокійною літією започатковують 
сумний захід священики Обухівської єпар-
хії Православної Церкви України на чолі з 
о.Костянтином. Розпочинається траурний 
мітинг. Прощальне слово мовлять секретар 
Обухівської міської ради Сергій Клочко, 
голова Обухівської районної ради Антон 
Карманов, представник Обухівського ра-
йонного територіального центру комплек-
тування та соціальної підтримки  Дмитро 
Проценко,  вчителька міського ліцею № 
5, класна керівничка майбутнього героя 
Світлана Чернюшок, відома у місті й на 
фронтах сучасної війни волонтерка Лідія 
Андреєва.
   Щиро й проникливо говорять виступаючі. 
І навіть перед тими, хто ніколи раніше не 
знав загиблого воїна, постає світлий образ 
відкритого й доброго земляка, який у тяжку 
годину загрози рідній землі добровольцем 
став на її захист. Володя - так ніжно й 
ласкаво називали його у своїх виступах 
промовці, вперше побачив цей прекрасний 
і жорстокий світ у нашому рідному Обу-
хові. Ріс звичайним, на перший погляд, 
міським хлопчиною. Може десь жвавішим, 
рухливішим за ровесників, але завжди 

герої не вмирають!

     шостий день зими. по-грудневому холоднувато. 
пощипує не лише мороз, дошкуляє ще й пронизливий 
вітер. та на площі на обухівській піщаній - кілька 
сотень людей. стоять обіч широкої алеї, що веде 
до міського центру культури й дозвілля на узгір’ї. 
утворили живий коридор. серед присутніх багато 
чоловіків у військових одностроях. може зійшлися з 
нагоди дня збройних сил україни, який відзначається 
саме сьогодні? на жаль,  ні. 
  найнебайдужіші представники міської громади зіб-
ралися із надсумної нагоди, щоб вшанувати тепер уже 
лише пам’ять і провести в останню дорогу ще одного
воїна-захисника  україни - 36-річного старшого навід-
ника протитанкового взводу  другого  механізованого 
батальйону  прославленої 72-ї окремої бригади імені 
Чорних запорожців володимира стороЖика. 
    10 листопада, слідуючи на виконання бойового 
завдання, він разом з кількома побратимами, що їха-
ли в одному автомобілі, підірвався на ворожій міні. це 
трапилося поблизу населеного пункту побєда старо-
бешівського району на донеччині.  лише тепер останки 
бійця були доставлені на рідну обухівську землю. герой з роду сторожиків

відкритим. Навчався у п’ятій міській школі. 
У навчанні зірок з неба не хапав, але зате 
відзначався серйозністю і надійністю у 
стосунках з товаришами. Цінував справед-
ливість і чесність. Під впливом сім’ї і вчи-
телів-наставників, загальної атмосфери 
90-х років у дусі піднесеності й віри у тільки 
щасливе майбуття молодої держави за-
роджувалися в душі підлітка-юнака па-
ростки патріотизму, які в більш зрілому віці 
проявляться у здатності на рішучий крок, 
коли нагрянула воєнна небезпека.
  Володимир встиг відслужити строкову 
військову службу, розпочати свій трудовий 
шлях, коли в 2014-му році закрутилось, 
завертілось на Донбасі, розпочались реа-
льні бої між першими полчищами москов-
ських загарбників й українськими війська-
ми. Ні хвилини не вагався - де йому бути: 
вперше тоді попросився в ряди захисників. 
Йому з побратимами  випало оборонятися, 
а тоді й починати вигонити агресора з Дон-
басу. Потрапляв у найгарячіші точки: виз-
вольні бої за Лисичанськ, Маріуполь, 
обороняв Донецький аеропорт.
   Потім було повернення до мирного жит-
тя в рідному Обухові. Ставши вправним 
водієм, таксував. згодом у виборі позивного 
стане «Таксистом». 24 лютого переверну-
ло наше життя. Хтось розгубився, хтось за-
панікував, але це не про атовця Воло-
димира Сторожика - в числі перших добро-
вольців знову на фронті, тепер уже в 
умовах повномасштабної війни москови-
тів на повне знищення України і всього 

українського. У лавах 72-ї бригади витри-
мує найвиснажливіші і найкровопро-
литніші бої на північних підступах до 
Києва. Горенка, Мощун, інші ближні 
населені пункти ніколи не забудуть від-
чайдухів, які таки перемогли і відігнали 
переважаючого в силі й техніці ворога від 
столиці. 
  І знову Донбас. Під Новолуганськом 
одержує  контузію і тяжке поранення. Піс-
ля курсу лікування медики настійно про-
понують продовжити його й реабіліта-
цію за кордоном, та Сторожику не до їх 

може й слушних порад: ситуація на фронті 
вимагає досвідчених вояків, і він вирушає 
в рідний взвод все тієї ж бригади лицарів-
запорожців. Павлівка, Мар’їнка, Курахове - 
скрізь запеклі бої. А потім була та фатальна 
поїздка. Скільки до цього було завжди реа-
льно небезпечних  виїздів на бойове зав-
дання, але той виявився останнім...
      Декілька хвилин триває прощання, протя-
гом яких нескінченним людським потоком 
підходять і підходять обухівці до труни ге-
роя, над якою виростає гора живих квітів 
вдячних земляків.
   І  знову присутні на колінах востаннє про-
воджають з площі солдата-патріота Во-
лодимира Сторожика. Державний прапор, 
хрест,  портрет, оберемки квітів, вінки, поду-
шечка з нагородами вояка. Серед них най-
почесніша - медаль «За відвагу». Траурна 
процесія протягується аж до нижнього озера. 
Звідти вона вирушає на Деремезну, звідки 
й походить рід загиблого по материнській 
лінії. На місцевому цвинтарі знайшов свій 
вічний спочинок мужній захисник України 
Володимир Сторожик.
   «Герої не вмирають!» - так часто лунало 
того сумного дня це патріотичне гасло. Вони 
не  можуть вмерти. Тепер уже в нашій вдяч-
ній пам’яті, адже віддавши найдорожче - 
життя, за нас, за світле майбутнє України, 
за її незалежність і волю, одержали у свого 
народу безсмертя.
                                            
                                        Іван ПІДГАєцький

Фото тетяни чАйкОвськОЇ

ОбухІвськА РАйОННА ФІлІя Ду 
«киЇвський  ОцкПх  мОЗ» ПРОПОНує 
НАсЕлЕННю ПОслуГи лАбОРАтОРІЇ, 

атестованої по ISO 10012:2015, 
на виконання: 

- бактеріологічних досліджень води, харчо-
вих продуктів, змиви;
- паразитологічних  досліджень (кишкова 
група, яйцеглист, стафілокок (медогляд);
- фізико-хімічних досліджень питної води 
та води з відкритих  водойм,  басейнів,  хар-
чових продуктів, атмосферне повітря, мік-
роклімат, освітленність;
-  радіологічних досліджень харчових про-
дуктів та будівельних матеріалів, потуж-
ність  поглинутої  дози гамма-випромінюва-
ння в повітрі та поверхневе бета-забруд-
нення.
   ціни помірні. 
   телефон для довідок: 067-490-03-53

  Ризик поширення поліомієліту на території країни (в т. ч на Обухівщині) оцінюється  як високий. Щоб зупинити поширення 
вірусу і сформувати «колективний імунітет», повинно бути вакциновано  щонайменше  95% дітей. кожна невакцинована або не 

повністю вакцинована дитина може захворіти на поліомієліт і залишитись інвалідом з паралічами кінцівок на все життя.

 Поліомієліт  можна ПоПередити слОвО - 
лІкАРю

    Великий прошарок нещеплених дітей – 
благодатне середовище для появи циркулю-
ючого вакциноспорідненого поліовірусу тип 
2. У зв’язку з цим посилений епіднагляд на 
всій території України. А головний захід - це 
щеплення від поліомієліту дітей. 
  Так, обсяги щеплень від  поліомієліту трьо-
ма дозами у віці від 1 року (ПОЛІО-3)  за сер-
пень 2022 р. виконано по Україні на 43,1 %, 
по Київській області - на 51,3%. Щеплення 
від поліомієліту дітей у віці  6 років  (ПОЛІО-5) 
виконано  по Україні на 41,5%, по Київській 
області - на 49,2%. Щеплення дітей у віці 
14 років (ПОЛІО-6) виконано по Україні на 
35,6%, по Київській області - на 41,7%.
      Загальний процент щеплень  за 9 місяців 
від поліомієліту по трьох тергромадах (Обу-
хівській, Українській міських та Козинській се-
лищній ) становить  51,1 від запланованого.
      Профілактика поліомієліту - є щеплення як 
єдиний альтернативний метод попередження 
захворювання. При поліомієліті відсутнє спе-
цифічне лікування, захворювання протікає 
важко, є небезпечним для життя та спричиняє 
інвалідність.
  Звертаємося до батьків, особливо до тих, 
хто відмовляється від проведення щеплень, 
в тому числі проти  поліомієліту, з проханням 
не відмовлятись від щеплень! Нагадуємо, 
яку загрозу життю та здоров’ю вашої дитини  
несе поліомієліт.
      Поліомієліт є паралітичним гострим інфек-
ційним захворюванням, яке розвивається  в 
результаті зараження   людини одним з трьох 
споріднених типів поліовірусу. Найбільш час-
то зустрічається перший тип. Вірус стійкий у 
зовнішньому середовищі (у воді зберігається 
до 100 діб, у випорожненнях  - до 6 місяців), 

добре переносить заморожування та вису-
шування. Не руйнується  травними соками, 
стійкий до антибіотиків. Гине  при кип’ятінні, 
під впливом ультрафіолетового опромінення  
та дезінфікуючих засобів.
    Поліовірус поширюється від людини до 
людини фекально-оральним шляхом при 
вживанні продуктів і води, забруднення фе-
каліями, що містять вірус. Можлива переда-
ча інфекцій повітряно-крапельним шляхом.
  Вірус, потрапляючи в організм людини, 
розмножується  в кишківнику, проникає в  
кров’яне русло і вражає деякі типи нервових 
клітин, ушкоджуючи або руйнуючи їх.
  Інфекція поширюється дуже легко. Зара-
жаються практично всі діти, які проживають 
разом з інфікованою людиною. Найчастіше 
інфікована людина заражає оточуючих за 
десять днів до того, як у нього з’являються 
перші ознаки захворювання і протягом де-
сяти днів після появи симптомів. Важливо 
знати, що  велика кількість заражених поліо-
вірусом переносять інфекцію безсимптом-
но, але при цьому вони також можуть зара-
жати інших людей. Інкубаційний період 
захворювання триває від 2 до 35 діб.

 які ознаки та симптоми поліомієліту? 
   У більшості дітей, заражених поліовіру-
сом, відсутні  клінічні прояви захворювання. 
Тільки приблизно у п’яти відсотків зараже-
них можуть з’явитись  симптоми, схожі   з оз-
наками простудних захворювань: підви-
щення температури, біль у горлі, рідкий кал,
порушення травлення, головний біль або 
біль  в   області  живота. Більшість дітей, які
перенесли  безсимтомний поліомієліт, на-
бувають стійкий імунітет на все життя. 
  Паралітичний поліомієліт зазвичай почи-

нається з легких симптомів і підвищення те-
мператури. Потім у хворого розвивається си-
льний м’язовий біль і паралічі, які виникають 
протягом першого тижня захворювання. Мо-
же спостерігатися втрата рухової активності 
однієї або обох ніг або рук, а також ускладне-
ння дихання через параліч дихальної му-
скулатури. Остаточний діагноз встановлює-
ться тільки після дослідження в лабораторії 
зразків калу від підозрілих хворих.

    які можуть бути ускладнення?
 У разі, якщо параліч вражає дихальну мус-
кулатуру грудної клітини, і немає можливості 
штучно   підтримувати дихання, тобто немає
спеціального обладнання, може настати сме-
ртельний результат. Також, за відсутності 
адекватної фізіотерапії, неможливо поверну-
ти функціональну активність паралізованим 
м’язам. Тому багато людей, які перехворіли 
на поліомієліт, мають серйозні залишкові па-
ралічі протягом усього життя. 
      як захиститися від поліомієліту?
  Згідно з календарем профілактичних ще-
плень в Україні, діти у віці до 6 років повинні 
мати вакцинальний комплекс (4 дози) щеп-
лень вакцинами для поліомієліту, з них 2 
дози інактивованої (ІПВ) та 2 дози оральної 
поліомієлітної вакцини (ОПВ).
    Захворюванню на поліомієліт можна за-
побігти  тільки  за  допомогою імунізації жи-
вою оральною вакциною проти поліомієліту 
(ОПВ) або інактивованою вакциною проти по-
ліомієліту (ІПВ). Під час проведення масової 
кампанії вакцинації не відмовляйтесь від 
щеплень, захистіть своїх дітей!
      Лікування поліомієліту відсутнє!

А.влАсЕНкО, директор  Обухівської  
районної філії   Ду «київський ОцкПх                                               

мОЗ україни»                                                                                    
 встАНОвлЕННя ЗЕмЕльНих мЕЖ

   До уваги суміжних землевласників (землекористувачів) - Обухівська районна державна адміністрація, 
21 грудня 2022 року о 10:00 відбудеться встановлення (відновлення) меж земельної ділянки згідно з 
Технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) гр. мусІєНкО Ірини Анатоліївни для дачного будівництва за адресою: смт.Козин, у межах ДБТ 
«Наука» Обухівського району Київської області. Прохання - бути присутніми.


