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Як в Обухові група шахраїв обдурює довірливих 
пенсіонерок

ОБУХІВ-УКРАЇНКАРЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА
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“ В Українці впродовж останніх років дуже стрімко 
з’являлися багатоповерхівки, що частково і привело до 
того, що у нас зараз нестача місць в школах та садочках. 
Ми усвідомлюємо, що необхідно спершу вирішувати 
питання не з забудовою міста новими будинками, а 
розібратися з тими недобудовами, що існують...

ПОГОДА

У НОМЕРІ:

Про зміну влади в УкраїнціБюджет міста та його формуванняСпівпраця з Трипільською ТЕССтворення ОТГ: коли це може відбутися?
ЧИТАЙТЕ у розгорнутому інтерв’ю виконуючої обов’язки міського голови міста Українки Тетяною Кучер

КОХАННЯ ПОЗА ЧАСОМ. 
в Обухові приєдналися 
до всеукраїнської акції

 ДЕНЬ            НІЧ
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Питання щодо 
добудови СЗОШ 
№1 потребувало 
негайного 
вирішення. Саме 
тому депутати, не 
очікуючи кінця 
місяця, зібралися 
на позачерговій 
сесії і в терміновому 
порядку затвердили 
передачу коштів на 
співфінансування 
освітнього об’єкту.

БАБУСІ ПІД ПРИЦІЛОМ

стор. 2

«ЗОЛОТІ» КІЛОМЕТРИ: 
де і скільки на Київщині 
платять за маршрутне 
таксі?

стор. 7

«НЕСПОКІЙНИЙ» 
ЦВИНТАР

стор. 6

В УКРАЇНЦІ ОБІЦЯЮТЬ 1 ВЕРЕСНЯ 
ВІДКРИТИ ДВЕРІ НОВОЇ ШКОЛИ

стор. 4

стор. 3

Нещодавно до журналістів ІА «Погляд» звер-
нулася мешканка міста  Катерина. Жінка похи-
лого віку розповіла про спробу надурити її гру-
пою невідомих осіб.

Під час прогулянки біля свого будинку на Пі-
щаній, до  неї під’їхала автівка. В  ній сиділо 
троє громадян, які представилися іноземцями 
з Чехії. Серед них: чоловік, на вигляд 60 років, 
пасажирка поруч  — його однолітка, а  на  за-
дньому сидінні — молода жінка. Усі за прикме-
тами були схожі на  представників ромської 
національності.

Імітуючи акцент, водій запитав у пенсіонер-
ки, як можна доїхати до місцевої лікарні, адже 
напрямку він зовсім не знав. В медичному за-
кладі, за  словами чоловіка, знаходився його 
родич. Бажаючи допомогти приїжджим, бабуся 
Катерина сідла до машини із трьома пасажи-
рами.

Пісоя цього в салоні розгорнулась ціла ви-
става. Водій, тримаючи в  руках пачку дола-

рових купюр закріплених зеленою гумкою, 
витягнув одну, номіналом 100 і дав бабусі Ка-
терині. При цьому сказав жінці, щоб та взяла 
з них лише 50, а решту повернула йому. Запи-
тав її з ким вона живе і чи є в неї гроші вдома. 
Долари пенсіонерці, були знаком вдячності 
за допомогу в пошуку лікарні.

Відчувши щось підозріле, бабуся віддала 
гроші та попросила водія зупинити машину 
під приводом того, що вона побачила у вікно 
свого брата. Після чого, жінка вийшла з авто 
незнайомців.

Імовірно, що в Обухові у шахраїв налагодже-
ний канал збуту фальшивої валюти, а  пенсіо-
нерів вони «розводили» на здачу оригінальни-
ми купюрами.

Невідомо, скільки за  цією схемою в  Обухо-
ві функціонувало ділків. Однак у наших силах 
сповістити своїх стареньких родичів та знайо-
мих, щоб вони були уважнішими із вуличними 
незнайомцями.

Сподіваємось, що цей випадок зацікавить міс-
цевих правоохоронців і унеможливить повтор-
ні шахрайства в місті. 

  Марія КАЙ 
ПОГЛЯД

Фото: Гліб Пархомець
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О БУ Х І В Ч А Н  А Г І Т У В А Л И  С Т В О Р Ю В АТ И  О С Б Б

С трімке розповсюдження кору 
в  Україні на  слуху у  багатьох 
наших громадян. Однак, ме-

дики наголошують про інше, більш 
небезпечне за  кір захворювання — 
дифтерію.

Головний лікар Обухівського місь-
кого центру первинної медико-сані-
тарної допомоги Оксана Фетисенко 
розповіла нам про важливість ще-
плення від дифтерії, адже це може 
перерости у подібну епідемічну ситу-
ацію, як зараз із кором.

«Дифтерія небезпечна так само, як і 
ботулізм, адже дія токсину в організмі 
людини накопичується. Перебіг хворо-
би досить прихований, медикам інколи 
навіть важко встановити діагноз. І 
так само, як і ботулізм, дифтерія до-
сить швидко може отруїти організм 
людини. Зараз ми, медики, спостеріга-
ємо таку картину, коли певне поколін-
ня громадян зовсім не  вакциноване з 
різних причин. Якщо в садочках це ро-
билося стабільно, то вже у старшому 
віці це було за бажанням, або вакцини 
в державі на той час зовсім не було. І 

ось саме люди, які знаходяться в  так 
званому «періоді пропуску», на сьогод-
ні в  групі ризику і можуть захворіти 
на дифтерію», — зазначила Оксана Фе-
тисенко.

«Не ризикують захворіти педа-
гогічні працівники, адже вони регу-
лярно проходять протидифтерійні 
щеплення. Решта громадян скоріше 
не  підозрюють, що їм потрібна ця 
вакцина», — наголосила головний 
лікар.

Нас цікавило питання наявності по-
трібної вакцини в Обухові.

Вакцини АДП-М (проти дифтерії і 
правця) у нас в місті цілком вистачає 
для усіх запланових вікових категорій 

людей. Хочу зазначити, що цю вакци-
націю треба проводити кожні десять 
років. Якщо остання відбулась у 18 ро-
ків, то  наступні слід робити в  28, 38  і 
до кінця життя. Періодичність щеплен-
ня обумовлюється тим, що саме за де-
сять років дія попередньої вакцини 
зникає. Тож ми запрошуємо усіх обу-
хівчан зробити комбіноване щеплен-
ня проти дифтерії та правця.

Правець (рос. столбняк), також 
несе загрозу організмові людини.

Правець — це рани, це подряпини тощо. 
Тож ризик захворювання досить висо-
кий і тому доцільно проводити щеплення 
цією комбінованою вакциною.

Журналісти ІА «Погляд» поціка-
вились у  головного лікаря Обухова 
інформацією і щодо якості вакцини 
АДП-М.

«Вакцина якісна, індійського вироб-
ництва. Чимало індійських заводів ви-
робляють вакцини для європейських 
країн. Усі стандарти виробництва 
цілком дотримані, виготовлення 
препаратів ретельно перевіряєть-
ся», — зауважила Оксана Фетисенко.

Проінформували нас і про дотри-
мання температурних норм зберігання 
протидифтерійної вакцини. Продемон-
стрували також і усі необхідні докумен-
ти та сертифікати якості вакцини.

На щеплення медики чекатимуть 
громадян в будь-якій з п’яти міських 
амбулаторіїй з 8 до 16 години. Потріб-
но звернутись до своїх сімейних ліка-
рів, до педіатрів чи терапевтів.

«Порядок такий: вас оглядає лікар, 
вимірює температуру, перевіряє, 
чи нема гострого захворювання і 
робить щеплення в  плече. При собі 
мати лише особисту картку, щоб 
зробити запис», — прокометувала 
головлікар Обухівського міського 
центру первинної медико-санітарної 
допомоги.

 РЕГІОН

К О Х А Н Н Я  П О З А  Ч А С О М 
В алентинів день в Обухівському відділі ДРАЦС був   надзвичайно свят-

ковим. Там проходила Всеукраїнська акція — «Кохання поза часом». 
Традиційне святкове зерно із цукерками на площі, котрим посипали молодят 

на День Валентина, ще кілька днів нагадувало про святкові події. Лише раз на рік, 
на День всіх  закоханих, з 8:00  і до 24:00, тут вирувала по-романтичному насичена 
робоча атмосфера для працівників відділу.

Пригадати річниці весіль до Обухівського міськрайонного відділу ДРАЦС при-
йшли чотири пари обухівчан. Серед них — із «стажем» в 37, 18 та дві пари по п’ять 
років.  Одна пара молодят саме цього дня стала на весільний рушник.

Свої історії кохання подружжя та їхні рідні пригадували в урочистій залі. Дехто з 
родичів від емоційного первантаження не приховував сліз радості.

Море позитиву від щирих   почуттів, по сімейному затишна атмосфера свята, 
яскраві фотозони, келихи шампанського — ось так в Обухівському ДРАЦСі відзна-
чили Валентинів день.

Т ема енергоєфективністі в  житлово-комунальній 
галузі досить актуальна в наш час. Днями в Обу-
хові пройшла роз’яснювальна зустріч для жильців 

будинків, у якій йшлося про переваги ОСББ у боротьбі 
за комунальні заощадження.

Не секрет, що багато наших осель, які зведені ще 
за радянських часів, не відповідають сучасним нор-
мативним вимогам. В  таких будинках під час спеці-
альних замірів фахівці фіксують чималі тепловтрати 
з причин застарілої опалювальної системи, особли-
востей несучих конструкцій (стін), горищ, підвальних 
приміщень, сходових клітин, а також вхідних дверей 
в  сам під’їзд. Трапляється, що останні не  виконують 
однієї зі своїх головних функцій — не зберігають бу-
динкове тепло.

На заході обухівчанам розповідали про особливості 
проекту ЄС ПРООН «Об’єднання співвласників будинків 
для впровадження сталих енергоєфективних рішень» 
(НOUSES), а  також про Фонд енергоефективності, що 
створюється в цьому році в Україні. Планується, що ця 
програма функціонуватиме у  державі щонайменше 
3  роки. Вона діятиме лише для будинків, створених 
до 2006 року.

Чимало уваги на зустрічі приділили питанню створен-
ня ОСББ. «Створити потрібно ОСББ і почати думати 
за свій будинок як власники, а не просто як користу-
вачі. Якщо жителі не будуть керувати своїм житлом, 
то це робитиме за них держава», — зазначив Михайло 
Трач, учасник презентаційної зустрічі.

Торкнулись і питання підтримки міської влади при 
створенні ОСББ. А також говорили, які необхідні кре-
дити можна отримати для термомодернізації та онов-
лення будинків. Обухівчанам розповіли про те, як вже 
сьогодні можна економити кошти за комунальні по-

слуги до 60 %. За словами представників міської ради, 
які вивчали це питання на січневій презентації про-
екту в столиці, це можливо лише за умов створення 
ОСББ.

«Кредити на модернізацію будинків їхні співвласни-
ки можуть отримати в декількох вітчизняних банках, 
враховуючи відсоткову вигідність у кожній фінансовій 
установі». (Михайло Трач)

На заході обухівчани запитували щодо роботи про-
грами. Чимало з них торкались платоспроможності 
по  кредитуванню, адже багато людей переживає, що 
не зможуть це зробити. Є чимало пенсіонерів та мало-
забезпечених громадян.

«Якщо в будинку більше 50 % мешканців отримують 
субсидії, то за програмою, Євросоюз компенсує ще 20 % 
від суми кредиту. Також існують і додаткові програ-
ми співфінасування від міської ради. В цілому це може 
значно покрити розмір кредиту на  модернізацію 
житлових будівель», — підкреслив Михайло Трач.

Програма передбачає проведення комплексного 
енергоаудиту кожного будинку, мова йде про підраху-
нок тепловтрат житлових осель.

«Якщо будинок у досить поганому стані і потребує 
комплексного оновлення, то  є програми, які дозво-
лять заощадити до 70 % коштів, що включатимуть 
повну заміну проводки в  загальнобудинкових межах, 
або навіть заміну склопакетів у квартирах мешканців 
за програмою Фонду енергоєфективності.

Нашою ж головною задачею було донести до людей 
інформацію, що такі програми і такі можливості є. 
На сьогодні чимало людей до кінця не усвідомлюють, 
що тарифи із часом будуть лише рости і ніякий попу-
лізм політиків при владі, на жаль, не зменшить розмір 
наших платіжок», — підкреслив Михало Трач.

ОБУХІВСЬКІ ЛІКАРІ ЗАКЛИКАЮТЬ 
МЕШКАНЦІВ РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ 
ПРОТИ ДИФТЕРІЇ І ПРАВЦЯ  

ВШАНУВАННЯ ВОЇНІВ-АФГАНЦІВ

У рочистості до Дня вшанування учасників бойо-
вих дій на території інших держав та 30-ряччя 
виведення радянських військ із Афганістану, 

зібрали біля місцевого меморіалу громаду міста.
На сьогодні на Обухівщині, враховуючи м. Українку 

та села району, проживає 192  ветерани Афганістану. 
Однак, щороку ця цифра зменшується. Про це жур-
налістам ІА «Погдяду» розповів Валерій Луценко, в.о 
голови Спілки ветеранів Афганістану Обухівщини:

— На Обухівщині в  мирний час 30  воїнів-афганців 
у віці 50–53 роки вже пішли від нас… Один воїн помер 
якраз на річницю виведення військ, 15 лютого.

Для багатьох ветеранів–афганців 15  лютого — це 
особливий день.

— Цього дня ми, колишні воїни, згадуємо роки своєї 
служби на чужині, де була справжня чоловіча дружба 
між бойовим товаришами. Пригадуємо тих, хто не по-
вернувся з цієї війни.

Нас цікавило питання про те, як сьогодні живеться 
колишнім воїнам.

Зараз у місцевої спілки воїнів-афганців Обухівщини 
існує тісна співпраця із міською і районною владами 
по вирішенню соціальних питань.

«Керівництво Обухівщини допомагає нам як може», 
— зазначив Валерій Луценко.

«МЕРТВІ» ТЕРИТОРІЇ МІСЬКОГО РИНКУ
С итуація навколо теми з міським ринком Українки 

і його колишнім керівником та приватним під-
приємством «Садиба» стала популярна не тіль-

ки в нашому місті, а й за його межами. Одне з питань, 
які тепер будуть вирішуватися в суді, «зайві площі», 
за  прибирання сміття на  яких підприємці змуше-
ні були платити гроші. Після призначення на  місце 
нового директора ринку розкрилося багато цікавих 
фактів, за  якими нове керівництво вимушено було 
ініціювати відкриття кримінальних проваджень.

Підприємці в  Українці будуть сплачувати менше 
за торгові площі на місцевому ринку. Протягом деся-
ти років за свій кошт вони утримували існуючі лише 
на  папері 19  тисяч квадратних метрів, а  це майже 
2.5  футбольних полів. Саме стільки було дописано 
у договорі приватним підтриємством «Садиба».

«Територія, яку прибирала «Садиба», становить 
3300  квадратних метрів. В  договорі 22000  ква-

дратних метрів. Звідси і випливає ціна договору 
в 48000 грн», — пояснює Сергій Брусило, директор ко-
мунального підприємства «Міський ринок м. Українка».

Підприємці шоковані такою новиною. Вони не знали, 
що переплачують майже в 6 разів.

«Ми в шоці були всі, — ділиться враженнями про за-
вищені ціни за  прибирання території підприємниця 
міського ринку Зінаїда. — Раніше ми не приділяли увагу 
тому, за що платимо. Ну, підвищили на 50 % оплату — 
нехай. Кругом підвищують і у нас підвищили. А коли 
стали розбиратися, це було взагалі щось».

«Коли ми платимо гроші, ми хочемо знати, за  що 
платимо, — підтримує свою колегу підприємець Гали-
на. — Куди пішли наші гроші, ми і не знали. Було дуже 
багато проблем. То каналізація не працювала, то ще 
якісь недоліки».

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провад-
ження. На жаль підприємцям сплачені кошти не повернуть.

 Сторінку підготували Марина КОЧКІНА та Олена НЕЦВЄТАЄВА
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— В 2017 році пішов з посади мер міста (Пав-
ло Козирєв), потім пішли його заступники і 
навіть секретар ради (Катерина Проценко), чи 
не призвело це до адміністративного колапсу? 
Як це взагалі позначилося на життєдіяльності 
усіх важливих рішень в місті?

— Дійсно, спочатку свою посаду залишив 
колишній міський голова, зазначивши про 
те, що пішов на  краще місце роботи. Потім, 
відповідно до  закону про місцеве самовря-
дування, повноваження міського голови ви-
конувала секретар Української міської ради 
(Катерина Проценко). А вже в листопаді 2018 р. 
вона, а також все керівництво міста написало 
заяви (на  звільнення) і пішло зі своїх посад. 
Крім цього, вони змушували керівників ко-
мунальних підприємств, а  також співробітни-
ків виконавчого комітету Української міської 
ради залишити свої робочі місця для того, щоб 
створити колапс у місті.

— А в чому причина на Вашу думку того, що 
попереднє керівництво пішло зі своїх посад?

— Вони хотіли керувати містом на  власний 
розсуд і не  слухати ані громаду, ані депута-
тів Української міської ради. Особливо цей 
конфлікт проявився, коли попереднє ке-
рівництво міста озвучило громадськості та 
депутатам УМР свої плани щодо забудови 
набережної. Це було резонансне питання і 
більшість депутатів виступили категорично 
проти забудови набережної міста. Мешканці, 
які закріплені за моїм виборчим округом, та-
кож категорично висловились проти планів 
колишнього керівництва забудувати набе-
режну. Вони сказали, що ні в якому разі цього 
не можна допустити. Тому ми стали на захист 
інтересів нашої громади і не дали можливість 
втілити в  життя те, що давно вже було до-
мовлено між колишнім керівництвом міста та 
певними підприємцями. Коли вони зрозуміли 
(минула влада), що громада міста і депутати 
активно долучилися до запровадження своїх 
ініціатив, а  не  корисливих інтересів певних 
осіб, тоді і стався такий конфлікт. Колишня 
влада дуже самовпевнено розраховувала по-
вернутися і вважала, що люди будуть жаліти-
ся і просити їх про це, щоб вони знов очолили 
місто, але цього не сталося, бо люди зрозумі-
ли їхні справжні наміри, які не відповідають 
інтересам громади.

— Наразі чи не загрожує забудова набереж-
ної міста?

— Ні в якому разі, оскільки у даному випадку 
у нас по забудові набережної працювала по-
годжувальна комісія, в яку входили представ-
ники громадськості і ми повністю підтримуємо 
ініціативи, щоб не допустити забудови. Набе-
режна у нас дуже чудова, з гарними краєвида-
ми. Я вважаю, що в першу чергу наше основне 
завдання — вирішити питання з недобудова-
ми, в тому числі і на набережній.

— Повертаємось до  зміни влади. Чи не  за-
вадило це прийняти бюджет та ухвалити інші 
важливі рішення?

— Ні, це ніяким чином не завадило, оскільки 
після того як колишнє керівництво міста піш-
ло, депутатська більшість обрала мене легі-
тимно, як секретаря Української міської ради. 
Після цього на  мене, згідно законодавства, 
було покладено завдання виконувати обов’яз-
ки міського голови міста Українка. У нас при-
йнято бюджет, притому ми це зробили вже 
20 грудня минулого року одразу ж на першій 
сесії. Ніяких проблем не  було, всі депутати 
дійшли одностайної думки щодо  реалізації 
тих чи інших проектів та програм в  бюдже-
ті. Ніякого колапсу в місті не виникло, за що 
я дуже завдячую усім керівникам та працівни-
кам комунальних підприємств. Більшість лю-
дей не піддались на шантаж і погрози з боку 
колишнього керівництва міста. Вони і далі 
продовжують здійснювати благоустрій в Укра-
їнці. Крім того, я вдячна усім працівникам ви-
конавчого комітету Української міської ради 
за співпрацю.

— Що у  Вас відбувалось на  останній сесії 
24 січня? Великий резонанс в соціальних ме-
режах, пишуть що до  зали не  могли зайти 
представники громади. Взагалі що відбувало-

ся і хто стояв на  дверях, хто хотів потрапити 
на засідання?

— З приводу цієї ситуації, я  хотіла пояснити 
наступне: за  кілька днів до  проведення сесії 
у  соціальних мережах з’явилась інформація 
про те, що в м.Українка певні громадські органі-
зації, які хочуть втілити в життя певні незакон-
ні петиції, будуть захоплювати владу. В даному 
випадку ми дізналися про це від працівників 
поліції, а  також від працівників СБУ. Вони ще 
напередодні сесії Української міської ради по-
передили про те, що будуть здійснювати охоро-
ну громадського порядку (в будівлі Української 
міської ради, де завжди і проходять сесійні за-
сідання). Працівникам правоохоронних органів 
від їх керівництва було поставлене завдання 
фіксувати та запобігати будь-яким проявам 
агресії з боку невідомих осіб, які будуть заве-
зені саме в бік Українки для відповідних про-
вокацій. Тому всі дії проводились при безпо-
середній участі працівників правоохоронних 
органів, котрі зараз здійснюють відповідні дії 
з розслідування саме таких фактів порушення 
громадського порядку.

— Що це за петиція, яка викликала такий ре-
зонанс? Це на стільки скандальний документ, 
чи це лише підстава потрапити на сесію?

— Я скажу навіть простіше: насправді ми 
не просто за ті основні ідеї, які були в тій пети-
ції. Ми навіть завчасно впровадили і прийняли 
відповідне рішення про проведення як суціль-
ної інвентаризації усього майна комунальної 
власності, так і про проведення аудиту. Після 
проведення такої суцільної інвентаризації, до-
датково до  цього ще було прийнято рішення 
про здійснення технічного нагляду за  якістю 
і кількістю виконуваних робіт. Це буде здійс-
нювати стороння спеціалізована організація, 
все робиться для того, щоб ефективніше кон-
тролювати використання бюджетних коштів. 
Ми за аудит та інвентаризацію, що і було го-
ловною ідеєю поданої активістами петиції, але 
деякі вимоги в петиції не відповідали чинному 
законодавству, оскільки в даному випадку дея-
кі моменти порушували права людей на отри-
мання земельних ділянок. А саме накладення 
мораторію, на всі дії, що стосуються земельних 
ділянок їх переоформлення, передачі та інших 
дій, які пов’язані з цим.

Зараз у нас великий проект, який ми роби-
мо разом з Обухівською районною державною 
адміністрацією по  знаходженню земельних 
ділянок для передачі їх у власність учасникам 
АТО.

— Наскільки відомо, на  сьогодні в  Українці 
не існує Генерального плану міста?

— Це не так. Містобудівна документація скла-
дається не тільки з Генерального плану, це ще 
й детальні плани території. Насправді Гене-
ральний план існує, просто один з екземпля-
рів було втрачено. Але це не означає, що його 
немає, оскільки відповідний оригінал примір-
ника знаходиться у тих, хто його розробляв — 
у авторів відповідного проекту, а  також в  ін-
ших відповідних структурах. Стосовно іншої 
документації, дійсно, у  зв’язку з введенням 
в  дію нового законодавства, Генерального 
плану недостатньо, оскільки відповідні визна-
чення на місцях окремих ділянок потребують 
розробки іншої містобудівної документації, 
а саме — детального плану території (ДПТ).

— Є нарікання на розробку детального пла-
ну двох гектарів землі на березі річки Стугна. 
Чому виник такий резонанс у громади?

— Що стосується цієї земельної ділянки, 
а  саме розроблення детального плану тери-
торії, ще раз хочу закцентувати увагу на тому, 
що не потрібно ніяких маніпуляцій. Земельна 
ділянка нікому не  передається. Мова навіть 
не йде про передачу її у власність, чи в оренду. 
Це лише виконання законодавчо встановле-
них положень, які покладаються на орган міс-
цевого самоврядування, щодо розроблення 
на всій території міста детального плану тери-
торії. Раніше ця земельна ділянка була в орен-
ді у певної організації більше 10 років. Але дана 
організація не виконала своїх зобов’язань пе-
ред громадою, а саме не надала обіцяну кіль-
кість квартир нашим лікарям. У зв’язку з тим, 
що орендарі не виконують свої зобов’язання, 
ми не  побачили сенсу продовжувати з ними 
договір оренди відповідної земельної ділян-

ки. Зараз щоб визначити, яким 
шляхом використовувати цю ді-
лянку в  майбутньому, потрібно 
розробити ДПТ. Тому надання 
дозволу на  розробку деталь-
ного плану буде здійснюватися 
виключно Українською міською 
радою, і виключно, за  кошти 
УМР, а  не  якимись приватними 
структурами. А  ось ініціатором 
розробки може виступати будь 
яка людина, що може висловити власне ба-
чення використання цієї земельної ділянки. 
Це може бути ідея по розміщенню там садоч-
ка, парку чи іншого цікавого та потрібного для 
міста об’єкта. Ще раз закцентую увагу на тому, 
що розробка детального плану ні в якому разі 
не  означає передачу відповідної земельної 
ділянки комусь у власність. Крім цього, додат-
ково даний проект ДПТ має розглядатися ще 
і громадою міста, для цього в  обов’язковому 
порядку повинні пройти громадські слухан-
ня, і саме громада буде вирішувати, що буде 
на цій земельній ділянці.

— Багато міст біля столиці йдуть зараз шля-
хом тотальної забудови, наскільки актуальне 
це питання для міста Українка і в чому Ви вба-
чаєте розвиток міста?

— Зараз я розкажу про ту ситуацію, яка скла-
лася в  Українці, чому був великий супротив 
впродовж останніх років по новобудовах. Все 
це від того, що в місті дуже стрімко з’являють-
ся багатоповерхівки, що частково і привело 
до того, що у нас зараз нестача місць в школах 
та садочках. Тому ми розуміємо, що необхід-
но спершу вирішувати питання не  з забудо-
вою новими будинками, а розібратися з тими 
недобудовами, що існують. Але з іншого боку 
є люди, які потребують власного житла. У нас 
вже не  один рік розглядається питання про 
те, що люди об’єдналися в  кооперативи для 
поліпшення своїх житлових умов — такого 
соціального житла чекають учасники АТО, пе-
реселенці, люди пільгових категорій, малоза-
безпечені сім’ї. Під будівництво цього коопе-
ративу була знайдена земельна ділянка.

Ще раз зазначу, що зараз потрібно вирішити 
питання з недобудовами по нашому місту, тому 
що у нас є при в’їзді одна недобудова, при ви-
їзді  — інша, у  нас багато недобудов на  набе-
режній, що взагалі дуже псує той краєвид, який 
існує, так не повинно бути. В першу чергу тре-
ба завершити незакінчені об’єкти, щоб саме 
вони прикрашали наше місто, а  не  псувати 
його красу.

— Поряд з Українкою стоїть Трипільська ТЕС 
та й взагалі місто розбудовувалось як місто 
енергетиків. На  скільки співіснують разом 
така гарна місцева природа з шкідливими ви-
кидами підприємства? Чи можна якось змен-
шити їх вплив на навколишнє середовище. Що 
кажуть експерти?

— Це питання у  нас постійно на  контролі, 
ми часто заслуховуємо на  сесіях Української 
міської ради звіти Трипільської ТЕС, а  також 
на кожному засіданні виконкому проводиться 
звіт саме представників Трипільської ТЕС щодо 
питання охорони навколишнього середовища 
і тих екологічних заходів, які вони впроваджу-
ють. Хочу зазначити, що зараз погоджений 
план щодо реконструкції відповідних блоків. 
Саме ці та інші дії зменшать шкідливі викиди 
до  навколишнього природнього середовища. 
Тому це питання постійно під нашим наглядом. 
Ключовим для міста є те, що Трипільська ТЕС 
сплачує в місцевий бюджет екологічний пода-
ток, і саме зараз з нього ми розглядаємо мож-
ливість будівництва на території очисних спо-
руд міста сміттєпереробного заводу за новими 
екологічними інноваційними та європейськи-
ми технологіями.

Вже зроблене техніко-економічне обгрун-
тування і зараз ми розглядаємо проекти 
по  впровадженню даної ініціативи в  життя. 
Впродовж навіть 1-2-х років можна зробити 
повний цикл розробки проекту і запустити 
його. Ще хотіла  б відмітити, що новий завод 
буде відігравати значну роль в життєдіяльнос-
ті не тільки нашого міста. Його наявність змен-
шить екологічне навантаження на  весь Обу-
хівський район і, звісно, зробить його більш 
безпечним. Ще такий завод буде відігравати 

роль теплоносія для Українки. Декілька років 
тому була ситуація, коли Трипільська ТЕС зупи-
нилася на певний час і мешканці залишилися 
без гарячої води. Ми були дуже занепокоєні, 
щоб не сталося такого і в зимовий період. Тому 
важливо за  рахунок будівництва цього сміт-
тєпереробного заводу виконати дві функції: 
по-перше, це переробляти сміття, а  по-дру-
ге — здійснювати опалення за рахунок такого 
альтернативного джерела.

— Що у вас в місті буде втілюватись за раху-
нок співфінансування? Чи існують такі загаль-
ні проекти?

— Що стосується проектів співфінансування, 
то у нас є певні позитивні домовленості з усіма 
владними структурами. За рахунок співфінан-
сування з районним бюджетом ми плануємо 
зробити ремонт глядацької зали ПК «Енерге-
тик». Зараз вона перебуває в  сумному стані. 
Будуть замінені крісла і зроблений поточний 
ремонт в приміщені. Це дасть можливість на-
солоджуватися виставами, концертами, а  та-
кож іншими заходами, які проводяться у місті. 
Також там буде більш приємно проводити за-
няття відповідних секції та гуртків. 

З обласного бюджету у нас заплановано фі-
нансування капітального ремонту доріг.  Це 
ділянка в  напрямку від Обухова до  Українки. 
Також передбачені дорожні роботи на авто-
шляху в бік вуглеподачі. Займатися цим буде 
турецька компанія. Інша ділянка дороги — від 
Українки до  Плютів, для виїзду на  Старообу-
хівську трасу, теж потрапляє під співфінан-
сування. Зараз там зроблене тільки технічне 
покриття. Незабаром, як тільки дозволять по-
годні умови, тут буде завершено капітальний 
ремонт. Тоді ми зможемо насолоджуватись 
гарною проїзджою частиною.

— Яким буде ваш бюджет коли створиться 
ОТГ і коли можливе таке створення?

— Звісно, при створенні ОТГ наша скарбниця 
поповниться як мінімум нашим ПДФО, тому, це 
значно збільшить надходження і зробить наш 
регіон більш потужним. Можемо казати, що 
фінансування точно збільшиться втричі, тому 
це дуже прогресивне і позитивне явище. Ми 
працюємо в  цьому напрямку. Чому до  цього 
не створили об’єднану ОТГ? Насамперед через 
дуже погані відносини колишнього керівни-
цтва міста з керівництвом с.  Трипілля, яке з 
Українкою має спільну межу.

Наразі ситуація змінилася, зараз ми напра-
цювали певний план заходів з приводу того, 
як ми будемо вирішувати питання щодо ОТГ, 
які спільні заходи будемо проводити, які пре-
зентації будуть відбуватися. Ще ми плануємо 
провести фестиваль Трипільської культури.
Для того, щоб всі побачили, які у нас можливо-
сті відкриваються, коли ми будемо об’єднані.

В будь-якому разі ми всі прекрасно розумі-
ємо, що терміни обмежені 2020 роком, і після 
цього реформа буде впроваджена не  добро-
вільно, як зараз, а вже виключно в обов’язко-
вому порядку. Ми наразі в процесі об’єднання 
і я  сподіваюся, що ми разом дійдемо згоди 
з усіх питань.

— Як Ви вважаєте, чи можуть бути в Українці 
місцеві вибори вже цього року, чи все ж таки 
вони будуть, коли буде створена об’єднана 
громада?

По-перше, ми це питання не вирішуємо. Да-
вайте говорити відверто: все, що стосується 
позачергових виборів міського голови, а  та-
кож питання про місцеві вибори, все це вирі-
шує виключно Верховна Рада України.

До створення ОТГ місцевих виборів точно 
не  буде, тому що це не  передбачено планом 
проведення місцевих виборів. Що стосується 
виборів саме міського голови, то це все зале-
жить знову  ж таки не  від чиїхось забаганок, 
а від рішення Верховної Ради України. 

ТЕТЯНА КУЧЕР: 
«МИ СТАЛИ НА ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ НАШОЇ ГРОМАДИ І 
НЕ  НАДАЛИ МОЖЛИВОСТІ ВТІЛИТИ В ЖИТТЯ ТЕ,  ПРО 
ЩО ДАВНО ВЖЕ БУЛО ДОМОВЛЕНО  МІЖ КОЛИШНІМ 
КЕРІВНИЦТВОМ МІСТА ТА ПЕВНИМИ ПІДПРИЄМЦЯМИ»

  спілкувалася Світлана ГУРЕНКО 
ПОГЛЯД



4 ОБУХІВ-УКРАЇНКА1 березня 2019 року • №1 (02)
 СПОРТ  ОСВІТА

СВІТОВІ ЗІРКИ БАСКЕТБОЛУ ПОРУЧ 
З МАЛЕНЬКИМИ ГРАВЦЯМИ З УКРАЇНКИ

ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ 
ТАЛАНТАМИ

ПОБАЧИТИ ПАРИЖ І… ПЕРЕМОГТИ

ШКІЛЬНІ ЗМАГАННЯ З ВОЛЕЙБОЛУ

6 МЕДАЛЕЙ ПРИВЕЗЛИ ЮНІ 
СПОРТСМЕНИ ОБУХІВСЬКОЇ 
ДЮСШ ЗІ ЗМАГАНЬ У МІСТІ 
БІЛА ЦЕРКВА

ГІМНАСТКИ З УКРАЇНКИ ЗУСТРІЛИСЬ НА КИЛИМІ З 
СУПЕРНИЦЯМИ

Нові зірочки танцю засяяли на турнірі 
«Кубок Ренесансу-2019», який пройшов 
9 лютого у м. Київ.

Вихованці баскетбольного клубу «Стугна Баскет» відвідали відбірковий матч Чемпіонату Сві-
ту-2019. Молоді спортсмени виводили на гру збірні команди України та Чорногорії.

На змагання світового рівня Juste Debout-2019 в Париж полетів колектив сучасного танцю «Арт 
Україна». Цей турнір проходить щорічно у Франції і збирає більше 15 000 глядачів! Чекаємо на 
перемогу наших дітей з Українки.

В рамках турніру відбувся виступ вихован-
ців танцювального клубу «Едельвейс» з 
міста Українка, які дуже успішно висту-

пили та здобули призові місця. Щиро вітаємо 
юних зірочок танцю, керівника танцювально-
го колективу Марію Томашевську та тренера 
Анну Корх!

В спортивній залі Обухівського районного центру культури та дозвілля відбулася командна 
першість Обухівського району з волейболу серед команд закладів загальної середньої осві-
ти І-ІІІ ступенів, яка проводилась по програмі Спартакіади 2018–2019. Участь у змаганнях взя-

ли 9 команд. Боротьба за першість була більш, ніж напруженою.
Тож, у загальнокомандному заліку перемогу здобули: І місце — команда Української ЗОШ № 2, ІІ 

місце — команда Краснослобідського НВК, ІІІ місце — команда Української ЗОШ №1

15 лютого вихованці Обухівської дитя-
чої юнацької спортивної школи взя-
ли участь у відкритому чемпіонаті з 

вільної. Загалом у турнірі змагалося 111 борців 
з усієї Київщини. Вихованці Обухівської ДЮСШ, 
під керівництвом тренера Анатолія Гураль-
ського, привезли додому 6  медалей різного 
рівня у своїх вагових категоріях.

Вспортивному комплексі «Енергетик» пройшла відкрита першість Обухівського району з ху-
дожньої гімнастики.

Організатор і головний суддя змагань  — тренер, майстер спорту України, Світлана Романів. 
Спортсменки змагались у відповідних вікових групах та категоріях.

Цього разу до нас приїхало 11 команд, а це 176 гімнасток. Вік учасниць від 4 до 14 років. За сло-
вами Світлани Романів, в місто на Дніпрі приїхали дівчатка з Боярки, Березані, Бортничів. П`ять 
команд приїхали з Києва, Українку представили дві команди. Усі дівчатка з Українки залишились 
з призовими містами.

В УКРАЇНЦІ ОБІЦЯЮТЬ 1 ВЕРЕСНЯ ВІДКРИТИ 
ДВЕРІ НОВОЇ ШКОЛИ
 Закінчення. Початок на стор. 1

Школа
Нагадаємо, що другу частину коштів на  бу-

дівництво першої школи виділяють район-
на та  обласна ради. Чим скоріше вирішиться 
це питання, тим більше упевненості в  тому, 
що 1  вересня школярі розпочнуть навчання 
у  нових сучасних класах. А  дитячий садочок 
«Сонечко» поверне назад своє приміщення, 
в  якому довгі роки розміщалася початкова 
школа ЗОШ №  1. Таким чином школярі отри-
мають школу, а малюки — садочок. Зараз стан 
готовності нової школи — 80 %.

Інклюзівній центр
Ще на базі школи № 1, на цокольному повер-

сі основної школи, планують розмістити кабі-
нети інклюзивно-ресурсного центру для дітей 
з особливими освітніми потребами. Відкрити 
його в Українці повинні вже в цьому році 1 ве-
ресня. Про це заявила секретар Української 

міської ради Тетяна Кучер. В рамках державної 
програми, якою займається дружина презе-
дента Марина Порошенко, такі проекти реалі-
зуються по всій країні.

За словами в. о. начальника відділу освіти 
Обухівського району Дениса Леуса, існуючий 
районний інклюзивно-ресурсний центр давно 
потребує розширення. Зараз він знаходить-
ся в  Обухові. Фахівцям центру разом з діть-
ми доводится тулитися в  приміщенні на  28-и 
квадратних метрах. Відзначимо, що велика 
частина цього приміщення використовуєтся, 
як склад. В освітній заклад вже закупили і пе-
редали велику частину дорогоцінного устатку-
вання для облаштування сенсорної кімнати. 
В наявності воно є, але не використовується, 
так як відсутнє місце для розміщення всіх тре-
нажерів і атрибутів.

На відкриття тепер чекають сім’ї, чиї діти хо-
чуть і мають право займатися в інклюзивному 
центрі. Таких дітей в  районі більше 150  осіб. 
Третина з них живе в Українці. Завдяки залу-
ченню фінансів з районного бюджету такий 
необхідний і важливий соціальний проект обі-
цяють реалізувати в нашому місті. 

  Олена НЕЦВЄТАЄВА 
ПОГЛЯД

В УКРАЇНКУ НА СЕСІЮ ЗНОВУ ЗАВІТАЛИ «ГОСТІ»

Н а позачергову сесію УМР прийшли 
учні 10-а класу школи № 1. Зараз є 
такий предмет у школі, як грома-

дянська освіта. Там школярі теоретично 
вивчають, що таке демократія, вибори, 
політичні партії та інше. Сьогодні мо-
лодь мала змогу наочно побачити, як 
працює система місцевого самовряду-
вання. На запрошення секретаря Укра-
їнської міської ради на  сесію прийшло 

19 школярів. Наочно побачили, як пра-
цює депутатський корпус, як проходить 
голосування, яка процедура прийняття 
важливих рішень.

Нещодавно школярі в  своєму класі 
влаштовували справжні вибори. З на-
писанням передвиборчої програми, де-
батами, голосуванням, спостерігачами 
та протоколами виборів. Подібні форми 
навчання та пізнавальні екскурсії допо-

можуть молоді більш практично розумі-
ти, як працюють народні обранці.

Для усіх депутатів і присутніх на  се-
сії показали відеоролики школярів 
на тему сортування сміття. Після цього 
запросили взяти участь у конкурсі Мо-
лодіжних проектів.

В підсумку на  сесії було одноголосно 
прийняте питання, щодо фінансування 
добудови СЗОШ № 1.  Сторінку підготувала Олена НЕЦВЄТАЄВА та Марина КОЧКІНА
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 ПОДІЇ

 АФІША

ШУКАЄМО СУПЕРБАБУСЮ!  
Призовий фонд конкурсу 10,000 грн

250 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ВІДДАДУТЬ МОЛОДИМ 
АКТИВІСТАМ УКРАЇНКИ

В перше в  місті пройде конкурс 
«Супербабуся». До  участі запро-
шують усіх, хто має статус «бабу-

ся», у  кого активна життєва позиція і 
може бути підтримка сім’ї в  конкурсі. 
Бажано бути енергіїною, веселою та 
талановитою. Вікових обмежень немає.

Для участі необхідно заповнити анке-
ту учасника, додати фотографію, а  та-
кож дати згоду на обробку персональ-
них даних.

Для першого завдання необхідно 
цікаво і творчо підійти до  заповне-
ння анкети та додати яскраву світли-
ну. Реєстрацію учасників продовжили 
до  8  березня. Після цього онлайн-го-
лосування на  сторінках ФБ визначить 
10  фіналісток, які будуть виборювати 
головний приз 5 тисяч гривень за пер-
ше місце, 3  тисячі гривень за друге та 
2 тисячі гривень за третє.

Крім цього, конкурсантки будуть зма-
гатись за приз «глядацьких симпатій». 

Всі фіналістки отримають призи та фір-
мові футболки з логотипом конкурсу, 
а  також подарунком для всіх фіналіс-
ток буде участь в  безкоштовній фото 
сесії та робота зі стилістом.

Для фіналісток організатори підготу-
вали наступні конкурси:

1. Дефіле
2. Творчий конкурс (обов’язковою 

умовою є участь в конкурсі інших чле-
нів сім»ї)

3. Кулінарний конкурс
4. Конкурс-імпровізація
5. Фінальний вихід
Організатори беруть на  себе підго-

товку до Конкурсу всіх фіналісток, до-
поможуть у створенні стилю та у вирі-
шенні інших організаційних питань.

Фінал конкурсу пройде 23  березня 
о 17.00 в ПК «Енергетик».

Онлайн-реєстрація — на  сайті 
ukrainka.org.

ВИТОНЧЕНЕ МИСТЕЦТВО В УКРАЇНЦІ

НА СТРІТЕННЯ 
ВІДКРИЛИ ШКОЛУ 
ПИСАНКАРСТВА

В УКРАЇНЦІ РОЗПОЧНУТЬ 
РЕМОНТ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІКЛІНІКИ

12 лютого в Українській дитячій школі мистецтв 
з метою ознайомлення глядачів із класич-
ними творами відомих композиторів і їх 

пісенною творчістю, відбувся концерт камерного ан-
самблю народних інструментів «Рідні наспіви» Націо-
нальної філармонії України. Керівник ансамблю - за-
служений працівник  культури  України Юрій Карнаух. 

Слухачі мали можливість почути чудові композиції у 
живому виконанні. Звучали твори багатьох видатних 
композиторів. Присутні на заході учні, вчителі, гості 
залишилися задоволеними концертом, який пройшов 
у атмосфері справжнього свята.

М асштабне свято відбулось в  ПК «Енергетик» 
15 лютого. Інститут третього віку для своїх сту-
дентів і всіх гостей провів «Стрітенські зустрічі».

Почали захід з того, що докладніше дізналися про 
історію виникнення свята та його традиціі. Після тео-
рії перейшли до практики. Кожен своїми руками зро-
бив стрітенськую свічку.

На цьому сюрпризи і цікавинки не закінчилися. Як 
і годиться на  Стрітення, люди починали в  цей день 
розписувати писанки. Хтось сьогодні пробував впер-
ше, хтось вже майстерно тримав писачок і виводив 
візерунки. У всіх вийшло красиво і душевно.

В цьому році кожен бажаючий може прийти в Школу 
писанкарства. Зустрічі 
будуть організовані під 
егідою Інституту третьо-
го віку, однак і малюки 
та їхні батьки теж можуть 
приєднуватися до  на-
родної творчості. Охочих 
чекають кожен вівторок 
о  16.00  в  ПК «Енерге-
тик». На  Вербну неділю 
на  святковій виставці 
кращі роботи зможуть по-
бачити усі жителі міста. П ід час привітання міських стоматологів з про-

фесійним святом керівництво міста запевнило 
колектив, що в цьому році в міській стоматології 

почнуть ремонтні роботи. Багато кабінетів та госпо-
дарських приміщень в терміновому порядку вимага-
ють реконструкціі.

Почнуть роботи з встановлення нових вікон. 
До співфінансування цього проекту обіцяє приєдна-
тися районна рада.

Згадали і про матеріальну допомогу жителям міста 
на протезування. В цьому році до бюджету міста за-
клали кошти на цю програму. Завдяки їй людям мо-
жуть компенсувати 1500 грн за подібний вид стомато-
логічних послуг.

В Українці вже багато років існує програма по підтримці і розвитку мо-
лодіжних проектів. Цього року депутати збільшили бюджет програми з 
80 до 250 тисяч грн. Все робиться для того, щоб підтримати громадські 

ініціативи і сприяти молоді та громадським організаціям у вирішенні місце-
вих соціально-економічних проблем.

Важливою відмінністю цього року буде те, що в конкурсі зможуть взяти 
участь не  тільки молодіжні громадські організації, але і звичайні молоді 
люди віком до 35 років.

Основне завдання конкурсу — стимулювати молодіжні ініціативи через 
надання фінансової підтримки для найцікавіших і значущих для міста 
проектів.

Очікується, що претенденти матимуть змогу подати проект в письмовому 
та електронному вигляді в термін з 4 березня по 30 квітня. У травні експерт-
на комісія розгляне всі заявки і обере переможців, котрі отримають фінан-
сову підтримку для реалізації свого проекту.

Більш докладно можна уточнити інформацію за  телефоном  
(045–72) 7–54–41, 2–01–78.

«НА ПОЗИТИВІ» ТА МОЛОДЬ СОРТУЄ СМІТТЯ
В Українці тема сортування сміття в навчальних закладах стає все більш популярною. Над освітнім проектом «Нуль 

відходів» працюють волонтери з громадської організації «На позитиві» та вчителі.

З початку навчального року сортують твер-
ді побутові відходи в  школі №  1. Учні 10-а 
класу під ініціативою вчителя Наталії Тим-

ків організували усю школу на  подібний експе-
римент.З коротким інструктажем вони обійшли 
майже усі класи і розповіли про проблему сміття 
і про те, як її можна уникнути. Зараз на поверхах 
закладу стоять контейнери для сортування сміт-
тя по видах.

Уся школа розподіляє пластик, папір, поліе-
тилен, скло та метал по окремих контейнерах. 
Ініціатори проекту називають себе «трешкіле-
ри». Власне вони відповідають і за сортування, 
і за  інформаційну підтримку цього нововве-

дення, і за  вивіз всього зібраного. Вже кілька 
разів вони здавали своє сміття на Обухівміськ-
вторресурси і навіть заробили перші гроші. 
«За  здане на  переробку сміття ми заробили 
141  грн, — розповідає куратор проекту Марина 
Шкраблюк. — Але цих фінансів поки на  не  ви-
стачає навіть для того, щоб вийти в нуль. До-
водиться замінювати кришки від контейне-
рів, вони швидко виходять з належного стану, 
та купувати великі пакети, в  яких сміття 
зберігаємо і вивозимо».

Незважаючи не  деякі загальні питання, шко-
лярі не  сумують, а  готуються до  розвитку сво-
го проекту. В  додаток до  всього весною вони 

планують організувати незвичайну толоку, 
а  справжній сучасний Еко-квест. В  реалізації 
його вже пообіцяли допомогти в  Українській 
міській раді.

До теми сортування долучилися і студенти ме-
дичного коледжу. На тому тижні вони з волон-
терами громадської організаціі «На  позитиві» 
вивчили правила сортування сміття і відразу 
розпочали в  своєму заклад його сортування. 
Наступна зустріч буде присвячена концепції 
Беа Джонсон «Нуль відходів» та її п’яти принци-
пам екологічного способу життя. Чекаємо, коли 
до еко-ініціатив приєднається усе місто.

 Сторінку підготувала Олена НЕЦВЄТАЄВА
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 КРИМІНАЛ І СИТУАЦІЇ

ОБУХІВСЬКІ НАРКОМАНИ 
СПОЛОШИЛИ ДИТЯЧИЙ САДОК

MADE IN OBUKHIV: поліціянти 
викрили підпільний горілчаний цех

Нічого святого: місцеві наркозалежні викидають 
шприци у подвір’я  ДНЗ

Т им, що в  нашому сучасному суспільстві 
чимало наркозалежних, мабуть ніко-
го не здивуєш. Обухів, на жаль, у цьому 

сенсі також не  є винятковим. Використані 
шприці містяни знаходили і в  лісі на  субот-
никах, і  в  своїх поштових скриньках. Сумні 
сліди від споживання зілля очевидці побачи-
ли на  території Обухівського ДНЗ «Зірочка». 
Інцидент із виявленням небезпечних засобів 
для ін’єкцій, трапився на  території дитячого 
майданчика. Кілька шприців лежало непода-
лік огорожі садочка, їх виявили представни-
ки персоналу та матуся одного з вихованців 
закладу.

За спостереженнями керівництва садочка, 
споживачі зілля облюбували місцевість біля 
мийки і кілька разів у темну пору доби намага-
лись потрапити крізь огорожу «Зірочки».

Протистояти цьому взялись радикально. Ще 
в  минулому році було вирішено перекрити 
бетонними плитами можливий доступ з однієї 
сторони недоглянутої ділянки, що межує із са-
дочком. Інший вхід, зі сторони мийки, лишив-
ся доступним. Минулого ж року, адміністрація 
садочка, порадившись із батьками, замінила 
відрізок паркану в  небезпечному місці. Тож 
потрапити наркоманам на територію майдан-
чика, де знайшли шприці, досить проблема-
тично. Заважають гострі металеві пластини 
паркана.

«Скоріш за  все, вони роблять свою брудну 
справу в так званому «кармані» — захараще-
ному пустирі, неподалік мийки. Використа-
ні ж шприці, викидають через огорожу до на-
шого садочка», — висловила своє припущення 
журналістам ІА «Погляд» завідуюча «Зірочки» 
Ольга Миколаївна Балдич. «В нічний час у нас 
все закривається, сторож робить обхід те-

риторії кілька разів. Наркомани  ж можуть 
бути десь недалеко від воріт і в 12 і в годину 
ночі, це важко проконтролювати», — дода-
ла Ольга Балдич, завідуюча ДНЗ « Зірочка».

Інцидент із знайденими шприцями продо-
вжився спілкуванням Ольги Балдич із пред-
ставниками міськради та Обухівської міської 
варти.

«Вони мені сказали, що протягом місяця бу-
дуть контролювати цю небезпечну ділянку, 
роблячи періодичні чергування. Варта зали-
шила свій телефон і просила, що якщо буде 
щось підозріле  — одразу телефонувати їм. 
Вони ж, щодня будуть звітувати своєму ке-
рівництву по нашому питанню. В  минулому 
році кілька разів приїжджала поліція, а потім 
усі візити призупинилися.

В нас є кілька тривожних кнопок, і за  по-
треби ми можемо ними користуватися, якщо 
сторож, щось помітив. Та поки що, користу-
ватись не доводилося. З міської ради прихо-
див з перевіркою майданчика Андрій Силюк, 
сказав нам слідкувати за  прибиранням», — 
розповіла Ольга Балдич.

Роз’яснювальна робота була проведена із 
педагогами «Зірочки».

«Я, як завідуюча, провела інструктаж зі 
своїм персоналом, сказала, щоб на  терито-
рію майданчика діти могли приходити, лише 
після перевірки вихователем місць для прогу-
лянок», — поділилась Ольга Балдич.

Сподіваємось, що правоохоронці візьмуть 
під особливий контроль це питання і подібні 
сумні знахідки більше не з’являтимуться на те-
риторіях садочків Обухова. Батькам  же слід 
розповісти своїй малечі про заборону брати 
в  руки викинуті шприці, адже вони, на  жаль, 
можуть зустрітись дитині будь-де…

ФАТАЛЬНА ДТП В ОБУХОВІ

МІСЬКИЙ ЦВИНТАР ФУНКЦІОНУЄ 
З ПОРУШЕННЯМИ

П одія трапилася в місті в ніч на 17 лютого на вул. 
Чумацький шлях. У результаті аварії загинув во-
дій. ДТП сталася на початку 3-ї години ночі. Кер-

манич авто «Opel Omega» на заокругленій ділянці до-
роги не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де 
зіткнувся зі стіною. У результаті ДТП 25-річний водій 
загинув на місці, а його пасажир, 29-річна жінка, з тяж-
кими травмами шпиталізована до реанімаційного від-
ділення лікарні.

В УкраЇнці виявлено порушення діяльності 
міського кладовища. Новопризначений 
керівник ритуальної служби Володимир 

Дебеляк заявив про низку проблем, пов’яза-
них з щедрим розподілом ділянок під захоро-
нення. Це і стало причиною стрімкого змен-
шення території кладовища. Адже в  ширину 
могили були на  чверть метра більше норми. 
Крім того, у  колумбарній стіні залишилась 
всього одна ніша для поховання.

«На сьогоднішній день це призвело до того, 
що кількість місць на кладовищі скоротила-
ся, — пояснює Володимир Дебеляк, директор 
комунального підприємства «Спеціалізоване 
підприємство» Ритуальна служба УМР. — Тери-
торія кладовища підходить до  завершення. 
Через 2–3 роки знадобиться новий цвинтар».

Впродовж трьох років керівництво кладови-
щем здійснювалося приватним підприємцем. 
Договір про надання послуг підписав колиш-
ній мер міста Павло Козирєв. Підприємство 
не лише порушило низку норм з надання ри-
туальних послуг, а ще й не надто обтяжувало 
себе веденням документації.

«В першу чергу займемося документацією з 
обліку поховань, приведемо до порядку відпо-
відні книги», — розповідає директор.

Зі слів Володимира Дебеляка, сьогодні ви-
рішується: чи відкрити нове кладовище, чи 
розширити діюче, облаштувавши його належ-
ним чином. Тим часом поліція відкрила кримі-
нальне провадження за  фактом шахрайства 
щодо попереднього підприємства.

Н а Обухівщині правоохоронці припи-
нили незаконну діяльність цеху з ви-
робництва фальсифікованого алкого-

лю. Під час проведеного обшуку вилучено 
обладнання для розливу фальсифікату, 10 
бочок зі спиртовою сумішшю загальним 
об’ємом понад 2300 літрів, розлиту горілку 
понад 200 літрів, чорнові записи та тран-

спортний засіб.
Загалом вилучено понад 2500 літрів фаль-

сифікованого алкоголю та обладнання на 
півмільйона гривень.  Встановлено, що готова 
продукція розповсюджувалася в пластиковій 
тарі на столичних ринках.

Досудове розслідування за ч.1 ст.229 КК Укра-
їни триває.

Д итячого гвалтівника з Німеччини було 
затримано в  Обухові в  порядку ст. 
582 КПК України.

Обухівський районний суд задовольнив кло-
потання прокурора про тимчасовий арешт 
громадянина Німеччини, якого на батьківщині 
підозрюють у розбещенні дітей.

Прокурор Обухівського відділу Києво-Свя-
тошинської місцевої прокуратури клопотав 
в  суді про застосування до  затриманого гро-
мадянина іноземної держави тимчасового 
арешту на 40 діб до надходження запиту про 

його видачу від компетентних органів Федера-
тивної Республіки Німеччина.НЕДОПАЛКИ–ПІДСНІЖНИКИ ОБУРИЛИ ОБУХІВЧАН

ПІДОЗРЮВАНОГО У ГРУДНЕВОМУ ВБИВСТВІ 
ЗАТРИМАЛИ НА ВАСИЛЬКІВЩИНІ

40 ДІБ ДЛЯ ПЕДОФІЛА

Ч ому недбайли-
ві обухівчани 
звикли смітити 

з вікон?
Лютневе потеплін-

ня розтопило сніж-
ний покрив і земля 
продемонструвала 
мешканцям міста усю 
«красу» під вікнами 
багатоповерхівок.

Непривабливі кар-
тини із безліччю ци-
гаркових недопалків можна побачити чи 
не  в  усіх дворах нашого міста. Вони огидно 
прикрашають клумби під балконами осель ще 
з осені. Чимало обухівчан виклали фото у міс-
цеві групи соцмережі, виражаючи обурення 
від побаченого у своїх засмічених дворах.

Виходить, що місцевим курцям чомусь 
важко облаштувати своє місце попільнич-
кою, або ж вони свідомо викидають залиш-
ки сигарет, помилково вважаючи, що бички 
швидко розкладуться на  землі. Побачене 
за міськими будинками наштовхує на думку, 
що це — відсутність культури у багатьох міс-
цевих курців.

Хоча палити можна і 
культурно. У  соцмере-
жі є маса лайфхаків зі 
створення і саморобних 
попільничок, і кріплень 
до них.

У деяких будинках 
«сміттєві утилізатори» 
пішли ще далі. Окрім 
недопалків та порожніх 
пачок від цигарок, з бал-
конів у двір летить ще й 
використаний котячий 

туалетний наповнювач.
Тож тут також важко пояснити логіку тих, хто 

викидає сміття. Чи то було «облом» виносити 
до баків на морозну вулицю відходи за своїм 
улюбленцем, чи знов — саме перегниє, бо ж це 
добриво.

Ми, як мешканці свого міста, повинні розу-
міти, що охайність Обухова залежить від кож-
ного з нас. І чистота не там, де двірник мете 
віником, а там де існує культурне суспільство 
і сміття викидається в урну.

Тож виникає риторичне запитання: а чи хоті-
ли б ті курці самі, щоб їхні діти чи онуки гуляли 
на тих засмічених газонах?

12. 02. 2019 оперативникам вдалось роз-
шукати та затримати підозрюваного 
у  вбивстві обухівчанина, яке трапилось 
наприкінці минулого року.

Н агадаємо, що вказаний чоловік 25 груд-
ня 2018 року вчинив вбивство товариша, 
здійснивши два постріли в нього. Одра-

зу після вчинення злочину зловмисник зник 
і його місцеперебування до  цього часу було 
невідоме. Завдяки спільним зусиллям право-
охоронців 12 лютого в одному із сіл Васильків-
ського району Київської області його розшука-
но та затримано.

З огляду на  викладене останньому заочно 
повідомлено про підозру в  умисному проти-
правному заподіянні смерті іншій людині, тоб-
то у вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
115 КК України.

Беручи до  уваги те, що підозрюваний скоїв 
особливо тяжкий злочин, за  вчинення якого 
передбачене покарання у  виді позбавлення 
волі строком до  15  років, а  також перехову-
вався від органу досудового розслідування, 
прокуратура наполягатиме в  суді на  обранні 
запобіжного заходу у вигляді арешту.

 Сторінку підготувала Олена НЕЦВЄТАЄВА та Марина КОЧКІНА
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ВАШУ КВАРТИРУ ВЖЕ ПІДКЛЮЧЕНО 
ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ КАБЕЛЕМ 
ETHERNET АБО ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ 
ADSL ІНШОГО ОПЕРАТОРА?

В акції беруть участь абоненти всіх багатоквартирних 
будинків, що були підключені на момент подачі заяви 
на включення.

Для участі у акції Абоненту необхідно:
вказати номер діючого Договору з попереднім про-

вайдером під час оформлення Договору на підклю-
чення послуг у одному з офісів Компанії, за телефоном 
або на сайті.

Пункт обслуговування абонентів:
м. Обухів, вул. Миру, 9ж; 
Багатоканальні телефони: (04572)60-377 (044)377-7-377
Графік роботи: понеділок — п’ятниця: з 10:00 до 19:00; 

субота: з 10:00 до 15:00; неділя: з 10:00 до 15:00.
Акція діє з 01.11.2018 до 31.05.2019

Але перед тим, як оприлюднити резуль-
тати, трохи історії…

Перші маршрутні таксі в Україні з’явили‑
ся на початку 90‑х років минулого століт‑
тя, разом з економічною кризою в молодій 
пострадянській державі. Маленькі «пижи‑
ки» і  «рафіки» з «мерсами», котрі щодня 
все частіше курсували міськими вулицями, 
на той час здавалися чимсь незвичайним, 
небаченим, а до того ж — швидшим. І бай‑
дуже, що дорожчим за звичайний автобус 
чи тролейбус. Зате — не таким заванта‑
женим і лояльнішим до пасажирів: зупиня‑
лися маршрутки де завгодно і за першим 
побажанням. До  середини 90‑х, особливо 
після урядових директив про обов’язкове 
перевезення пільговиків, неповороткий 
державний пастранс почав потроху від‑
ступати  — автопарки масово привати‑
зувалися, великі автобуси опинялися або 
на автобазарах, або ж на аукціонах, а їхнє 
місце заступали маленькі і значно еконо‑
мічніші (для власників!) мікроавтобуси. 
У  нове століття Україна увійшла з кіль‑
кома сотнями приватних підприємств, 
котрі займалися пасажирськими переве‑
зеннями, і невеликою кількістю державних 
(муніципальних) автопарків, які в основно‑
му залишилися у великих містах…

Сьогодні без маршрутних автобусів україн-
ського, китайського або індійського вироб-
ництва вже неможливо уявити автошляхи 
наших міст, містечок та сіл. Пасажирські пе-
ревезення стали бізнесом. Правда, неодно-
значним і дуже чутливим для суспільства. 
Це підприємництво супроводжується пер-
манентними скандалами, збурює громад-
ськість та стає темою численних обговорень 
у соціальних мережах. І що цікаво — на ньо-
го повсякчас скаржаться і його власники, і 
самі пасажири. І якщо той, хто щодня діста-
ється маршрутними таксі на  роботу чи до-
дому, нарікає на прірву між якістю та ціною 
обслуговування (зрозуміло, що споживача 
не влаштовує сервіс і він вважає, що платить 
за нього значно більше, ніж мав би), то пе-
ревізники впродовж багатьох років говорять 
лише про несправедливо занижені тарифи. 
Чи справді вони занижені? Чому тарифи 
на пасажирські перевезення інколи різнять-
ся вдвічі в окремих регіонах Київщини?

Чому, наприклад, проїзд містом в Україн-
ці коштує 3  гривні, в  Обухові  — 4, у  Боро-
дянці — 8, а в Бучі та Ірпені — по 7 гривень? 
Невже на Обухівщині вартість палива і за-
пчастин до  автобусів настільки нижча? Чи 
там, де платять більше, живуть значно за-
можніші пасажири? Звичайно, ні.

А чому мешканці Бородянки, сідаючи 
у  маршрутне таксі до  Києва, сплачують 
більше двох гривень за  кожен кілометр, 
а  ціна кожних 1000  метрів на  маршруті 
Вишгород-Київ майже на 50 копійок нижча? 
Звідки така різниця між тарифами Ірпеня 
та Броварів? Нібито і відстань однакова між 
цими містами і столицею, а вартість проїзду 
для ірпінців на 3–6 гривень вища. Чудасія?

Кореспонденту ІА «Погляд» вдалося по-
спілкуватися з трьома приватними переві-
зниками з різних регіонів Київщини. На умо-
вах анонімності вони відповіли на  кілька 
запитань. Далі — запитання-відповіді.

— Чому ви вважаєте несправедливими та-
рифи на перевезення?

— Вони дійсно необгрунтовано низькі. Оп-
лата ремонтних послуг та запасних частин 
постійно зростає. Паливно-мастильні мате-
ріали теж зростають в ціні…

— Але  ж наразі ціна на  паливо в  Україні 
за останні три місяці пішла до низу?

— Зараз зменшилась, завтра — підніметь-
ся. Що тоді? Змінювати тарифи щодня?

— Ну, це було б принаймні справедливо…
— Ніхто цього не  робитиме з перевізни-

ків. А  надто зараз, коли місцеві бюджети 
не спроможні навіть компенсувати 70–80 % 
витрат за перевезення пільгових категорій 
пасажирів. Я вже не кажу про 100 %.

— Тому водії так себе й поводять з пільго-
виками? Виганяють з салонів, обзивають?

— На нашому підприємстві такого немає. 
Але подібні факти трапляються. Не раз про 
таке чув і читав. Не виправдовую цього, але 
водій — теж людина. У нього є емоції. А ще 
в нього є план, який потрібно виконати.

— А який план у ваших водіїв?
— Ми відійшли від системи щоденного 

плану. Ця система себе не  виправдовує. 
Занадто багато не  доотримуємо виручки. 
Знайшли інший механізм — в кожній марш-
рутці у нас стоїть відеокамера. Ми можемо 
порахувати, скільки людей проїхало по мі-
сту, скільки  — до  Києва. З «каси» вирахо-
вуємо зарплату водія, даємо йому гривень 
200 так званої премії «за чесність» і все…

— Податки?
— Про це я зараз говорити не готовий…
Поспілкувалися журналісти «Погляду» та-

кож із перевізниками, які працюють із що-
денними «планами». Вони теж скаржаться 
на  дорогі запчастини і пальне. Аргументи 
про зниження цін на бензин та дизпаливо 
їх мало чіпляють. Натомість торочать про 
пільговиків та неможливість отримати із 
місцевих бюджетів повну суму компенсацій 
за  їхнє перевезення. Нарікають на  конку-
рентів, котрі «граються з тарифами» і зни-
жують їх. І на водіїв «автівок», котрі зухвало 
вантажать на  зупинках пасажирів і «пере-
бивають бізнес». А  також говорять, що ча-
сто на маршрутах водії не виконують план…

Теза з проводу планів видається дивною. 
Особливо з огляду на те, що ми теж щодня 
користуємося маршрутними таксі і кожен 
з нас інколи потрапляє до салону автобуса 
не з першої спроби. А тому одразу хочеться 
порахувати. І кількість пасажирів у салоні, і 
ті пару-трійку літрів дизельного палива, які 
той  же «еталон» за  один рейс з тієї  ж Бучі 
або Борисполя «з’їдає» на шляху до Києва, 
але чи варто рахувати чужі гроші? Напев-
но, ні, бо це мають робити не пасажири, а ті 

органи, які оголошують тендери для пере-
візників, контролюють їхню роботу, якість 
обслуговування, безпеку. А  ці органи або 
не вміють рахувати, або не хочуть, або про-
сто кинули усе напризволяще. Не  всі, зви-
чайно. Скажімо, в Обухові міська рада бо вже 
кілька разів не дозволила перевізникам під-
німати тарифи. Є ще міста, де до цих питань 
ставляться розсудливо. А є й інші приклади. 
Надто у тих населених пунктах, де конкурен-
ція між перевізниками відсутня, де є моно-
полісти і «чужих» у цей бізнес не пускають. 
А тому і трапляються різні казуси — пенсіо-
нерів у заший із салонів маршруток женуть 
водії-нечеми, або ще гірше — люди із тих са-
лонів випадають і травмуються...

Що ж робити в цій ситуації простим паса-
жирам? Можна чинити так, як  у Вишнево-
му. Там пішли шляхом об’єднання громади 
навколо  проблематики якості пасажир-
ських перевезень, взявши на озброєння ме-
тодику акцій протесту, петицій, скарг у від-
повідні органи місцевого самоврядування. 
Можна тиснути на депутатів, які представ-
ляють ваш округ на різних рівнях... Засобів 
впливу є насправді багато. Головне — не 
мовчати... 

  Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

«Золоті» кілометри: найдешевший проїзд на 
Київщині по місту маршруткою — в Українці та Обухові
Інформаційна агенція «Погляд» упродовж двох останніх тижнів з’ясовувала, в яких містах Київщини наразі най-
вищі розцінки на пасажирські перевезення у маршрутних таксі.

 АКТУАЛЬНО!

З оозахисниця — Вікторія Нижник, котра опікуєть-
ся притулком для чотирилапих, що у селі Дере-
мезна, сьогодні була дещо здивована телефон-

ною розмовою із невідомим чоловіком. Незнайомець 
цікавився, чи необхідні жінці для потреб реабілітацій-
ного центру дерев’яні піддони.

Почувши позитивну відповідь, співрозмовник пообі-
цяв Вікторії Валеріївні відправити цілу машину піддо-
нів. Чекати обіцяного довелося не довго. Не пройшло 
й години, як вантажівка із дерев’яними піддонами 
прибула до воріт зоозахисниці.

На спробу жінки дізнатись, звідки благодійники при-
були із таким цінним для притулку вантажем, чоловіки 
відповіли просто: «Ми з Києва, хіба від цього вам по-
гано?».

Вікторія Нижник подякувала незнайомим гостям 
за привезені піддони та попрощалася із ними. Відте-
пер у керівниці притулку є будматеріал для оновлен-
ня вольєрів для котів та собак. Жінка сподівається, що 
найближчим часом у  неї знайдуться ще й помічники 
для цього, адже одній їй дуже важко впоратись у своє-
му хвостатому господарстві.

ДОБРА СПРАВА ДЛЯ ПРИТУЛКУ
На Обухівщині невідомі добрі люди допомогли будматеріалом реабілітаційному центру для тварин.
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП

 ВЕСЕЛА СВІЖИНА
***

— Слухай, куме, поїдь на вокзал і зустрінь там мою тещу. Зу-
стрінеш — поставлю пляшку.
— А якщо вона не приїде?
— Поставлю дві!

***
— Я би хотіла купити у вас автомобіль...
— Модель?
— Ні, бухгалтер. Але за комплімент дякую...

Овен. Необхідно вгаму-
вати свої почуття і біль-
ше довіряти обранцеві. 

Сімейні Овни будуть щасливі. З 
роботою проблем не буде. В кін-
ці місяця з’явиться бажання ре-
алізувати себе на новому терені 
і опанувати іншу професію. 
А от про здоров’я треба піклу-
ватися.

Телець. Місяць напруже-
ний і конфліктний. Не-
зважаючи на роздрато-

ваність, ви збережете теплі сто-
сунки з людьми. 
На роботі можливі невели-
кі проблеми. Приділіть більше 
уваги здоров’ю та харчуванню.

Близнюки. Більше часу 
приділіть сім’ї. На робо-
ті «світить» підвищення 

зарплати і керівна посада. Ймо-
вірна зустріч з людиною, яка 
підкаже нові шляхи розвитку в 
сфері бізнесу.

Рак. Енергетичний під-
йом додасть сил, натх-
нення і  нових перемог. 

Проблеми залишилися поза-
ду, здоров’я міцне, а перед вами 
новий і прибутковий проект.. 
Нагадають про себе старі това-
риші.

Лев. Попереду - вир роз-
ваг, свят та масових за-
ходів, знайомства з но-

вими і цікавими людьми. Фінан-
сова стабільність. На здоров’я 
скаржитися не доведеться.

Діва. Очікуються карди-
нальні зміни в усіх сфе-
рах життя. Нові проекти 

будуть перспективними і при-

бутковими, щоправда, графік 
буде над міру щільним. Приді-
літь увагу ниркам.

Терези. Вас не злякають 
ні клопоти, ні фінансові 
труднощі. Березень по-

радує приємним прибутком в 
середині місяця.

Скорпіон. Слід наполег-
ливо взятися за роботу, 
на вас очікує чимало ви-

гідних пропозицій. Зірки реко-
мендують  вирушити до спорт-
залу.

Стрілець. Місяць  вигід-
них знайомств, реалі-
зації задуманих планів. 

Можливі фінансові труднощі. На  
Стрільців очікує доленосна зу-
стріч, яка подарує взаємну лю-
бов і серйозні відносини. А от 
здоров’я можуть похитнути ста-
рі хвороби.

Козеріг. Приділь увагу 
домашнім справам, фі-
нансовим проблемам і 

побуту. Проведіть  інвентариза-
цію у відносинах.

Водолій. Навіть найсуво-
ріша економія не допо-
може вилізти з боргів і 

грошових проблем, тож відмов-
теся від великих і дорогих при-
дбань. Міцне здоров’я повністю 
залежить від того, як Ви харчує-
теся, скільки годин спите і відпо-
чиваєте.

Риби. Березень – підбит-
тя підсумків проробле-
ної роботи. У колективі 

можливі конфлікти. Утім на лю-
бовному фронті – ідилія. Кон-
тролюйте тиск. 

Березень привнесе у всі сфери життя суцільні сюрпризи. 
Працювати доведеться не тільки багато, але й на всі наявні 
«фронти».

СВЯТКОВИЙ
КАЛЕНДАР

 1 березня — Всесвітній день 
цивільної оборони.
 3 березня — Всесвітній день 
письменника.
 4 - 10 березня — Масляна, або 
Колодій.
 7 березня — Міжнародний 
день зубного лікаря.
 8 березня — Міжнародний 
жіночий день.
 14 березня — свято Препо-
добної Євдокії, або у народі 
Явдохи.
 15 березня — Всесвітній день 
захисту прав споживачів; 
Всесвіт ній день сну.
 17 березня — День Служби 
безпеки України; День праців-
ників житлово-комунального 
господарства і побутового 
обслуговування населення.
 18 березня — Де́нь працівника 
податкової та митної справи 
України.

Споконвіків українці відзначали це свято для того, щоб по-
кликати весну і прогнати зиму. Як його тільки не називали — 
Масниця, Пущення, Сиропуст, Масляна, Колодій, Сиропусний 
тиждень, Сирна неділя, Бабське свято, Загальниця…

На Масляну прийнято влаштовувати народні гуляння, об’їда-
тися млинцями та іншими стравами, адже попереду — суворий 
сорокаденний піст. Традиційно Масницю святкують впродовж 
тижня (у цьому році — з 12 по 18 лютого), кожен день якого має 
свою назву і традиції.

4 березня «Зустрічний понеділок»
Випікають млинці. Перший із них, за  традицією, дістається 

нужденним і йде на поминання покійних.
5 березня «Розважальний день або загравання»
Молодь обирає собі пару. Сімейні пари мають скотитися з 

гори на санях. Триває частування млинцями.
6 березня «Середа-ласунка»
За традицією у цей день зять приходив до тещі на млинці, 

які вона сама пекла. В цей день вона демонструвала прихиль-
ність до чоловіка своєї дочки.

7 березня «Широкий четвер»
Початок Широкої Масляної, коли всі господарські роботи 

припиняються, а  святкування розгортаються наповну. Втіхи, 
катання на конях, кулачні бої, різні змагання та гучні гулянки.

Сенс широкого четверга, як і всієї Масляної — виплеск накопи-
ченої за зиму негативної енергії і дозвіл конфліктів між людьми.

8 березня «Тещині вечори»
Зяті запрошують своїх тещ і пригощають їх млинцями. Зять по-

винен не просто покликати в будинок батьків дружини, а напе-
редодні нанести візит і шанобливо попросити їх прийти в гості.

9 березня «Зовицені посиденьки»
У цей день молоді невістки запрошують до себе в будинок 

зовиць (сестер чоловіка) і дарують їм якийсь подарунок.
10 березня «Прощена Неділя» або «Проводи»
Люди просять вибачення у  знайомих та родичів за  умисні 

або ненавмисні образи, щоб вже наступного дня почати Ве-
ликий піст із миром в душі. Говорять: «Прости мене, в чому 
я  винен чи згрішив перед тобою». У  відповідь кажуть: «Хай 
вибачить тебе Бог, і я прощаю!».

В кінці свята урочисто спалювали опудало Масляної.
А вже з 11 березня починається Великий піст. 

 ДОЗВІЛЛЯ

МАСЛЯНИЙ ТИЖДЕНЬ — 2019:  
ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ СВЯТА
Масляна вважається одним з найвеселіших свят у році

  Марічка ЛЕВЧУК 
ПОГЛЯД

Масляна — прекрасне свято, що передвіщає наступ весни. З 
часів київської Русі наші предки просто обожнювали це свя-
то. Він бере свої витоки ще з часів язичництва. Бог сонця 
Ярило — один з головних богів давньоруського пантеона  — 
шанувався нашими предками особливо яро. Саме завдяки 
цьому божеству, покровителю сонця, вкоренилася традиція 

пекти на Масляну млинці, круглі, як сонячний диск. Досі саме 
млинці вважаються головною стравою на Масляну. Спекти 
млинці на Масляну — борг будь-якої домогосподарки.

МІШЕЧКИ З МЛИНЦІВ З ПІКАНТНОЮ НАЧИНКОЮ
Для тіста візьміть половину літра молока, 2 склянки борош-

на, яйця — 3 штуки, столову ложку цукру, 0,5 чайної ложки соди, 
сіль за смаком, рослинна олія 2 ст. л. Для начинки знадоблять-
ся варені яйця — 4 штуки, сосиски — 4 шт, сир 100–150 грамів, 
часник — 2–3 зубчики часнику, цибуля зелена, майонез.

Яйця збийте, додайте сіль, цукор, молоко, рослинну олію. З’єд-
найте суміш з борошном, гарненько перемішайте і спечіть млин-
ці за аналогією з класичним рецептом млинців на масницю.

Яйця і сир натріть на тертці. Сосиски дрібно наріжте, а час-
ник подрібніть через прес. Змішайте, додайте майонез, підсо-
лити або поперчіть за смаком. Викладіть начинку на середину 
млинця і закрийте її в мішечок, закріпіть мішок зеленою цибу-
лею. Відмінна закуска з млинцями на Масляну готова. До речі, 
начинку можна використовувати будь-яку. Ідеально підійдуть 
гриби, м’ясо, овочі.

Підготувала Марічка ЛЕВЧУК

 СМАЧНОГО!

МЛИНЦІ НА МАСЛЯНУ

 АФІША


