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ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ:
«Чим більше людей із команди Зеленського 
пройде у Раду, тим швидше ситуація зміниться 
на краще»

У Києві 9 червня відбувся з’їзд політичної партії «Слуга 
народу», де була представлена перша сотня кандидатів у 
народні депутати від цієї політичної сили. Серед них, ок-

рім членів передвиборчої команди Президента України Воло-
димира Зеленського, медійники, юристи, освітяни, волонтери, 
спортсмени, лікарі, журналісти та антикорупціонери. На з’їзді 
також було затверджено список кандидатів від ЗеКоманди по 
мажоритарних виборчих округах. На 94-му виборчому окрузі, 
куди входить і наш Обухівський район, за мандат народного 
депутата від партії «Слуга народу» боротиметься відомий те-
лежурналіст Олександр Дубінський.   

Відомий телеведучий, висунутий з’їздом політичної 
партії «Слуга народу» кандидатом у народні депутати 
України по виборчому округу №94.

ЛІТАЮЧІ БАЛКОНИ
П роблема зі старим житловим фондом в  Українці, як і в 

більшості міст країни, стоїть дуже гостро. Питання з ка-
налізаційними комунікаціями, прогнившими покрівлями 

та багато інших турбують не тільки мешканців, а і керівництво 
міста. Новостворені ОСББ швидше вирішують ці проблеми, але 
не всі можуть оперативно відреагувати на них, а деякі моменти 
треба вирішувати негайно.

В будинку по  вулиці Юності 25, існує проблема, за  яку тре-
ба було взятись ще кілька років тому. Торцеві балкони почали 
просто падати на землю шматками. Поки, на щастя, не на голо-
ви перехожих, але старі конструкції вже давно несуть загрозу 
не тільки тим, хто мешкає в будинку, а й тим, хто ходить поруч.

Днями спеціальна комісія обстежила усі аварійні балкони. 
За її висновком, торцевий балкон 6, 7, 8 і 9 поверхів потребують 
оновлення. Декілька виконавців відмовились виконувати такі 
види робіт через їх складність. Але виконавчий комітет Укра-
їнської міської ради знайшов компанію, яка готова провести 
демонтаж старих балконів і побудувати нові.

На останній сесії депутати Української міської ради ухвалили 
рішення виділити на це гроші. Після ремонту балконів по ву-
лиці Юності, 25 подібні обстеження пройдуть і в інших багато-
поверхівках.

ОБУХІВСЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ 
ГРОМАДІ БУТИ
У Київській обласній державній адміністрації роз-

глянуто проекти рішень Обухівської міської ради 
Київської області та Нещерівської сільської ради 

Обухівського району Київської області щодо добро-
вільного приєднання Нещерівської сільської територі-
альної громади до Обухівської міської територіальної 
громади (м. Обухів, села Ленди і Таценки) з центром 
у місті Обухові.

Про це повідомляє офіційний сайт ОМР.
За результатами розгляду встановлено, що зазначені 

проекти рішень підготовлено з дотриманням порядку 
добровільного приєднання територіальних громад, 
визначеного відповідним Законом України та Консти-
туцією України.

На підставі викладеного Київська обласна держав-
на адміністрація дійшла висновку щодо відповідно-
сті Конституції та законам України запропонованих 
проектів рішень та затвердила їх розпорядженням 
№ 340 від 7.06.2019 року.

Це означає, що по закінченню усіх необхідних зако-
нодавчих процедур, які залишилися, незабаром буде 
створено Обухівську об’єднану територіальну громаду 
з центром у м. Обухів.

З ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ!
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— Українці добре знають вас як телеве‑
дучого, але не  знають як політика. Яким є 
політик Олександр Дубінський?

— Я був, є й залишуся людиною, яка від-
крито каже правду. Політика мене ніяк 
не змінила, та й чому вона має мене змі-
нити. Останні 15 років я займаюся розслі-
дувальною журналістикою і політика для 
мене — це професійний крок далі. Я на-
писав і опублікував безліч викриваль-
них статей про злочини корупціонерів 
при владі. Я йду в політику для того, аби 
тепер корупціонери отримали справжнє 
покарання вже за  статтями криміналь-
ного кодексу. І, повірте, їм доведеться 
відповісти по повній. Я не йду в політи-
ку за  статусом. Мене й так знає вся кра-
їна — який мені ще потрібен статус? Біз-
нес? У мене немає бізнесу, який потрібно 
«просувати».

— То чому ви вирішили йти в депутати?
— Ще кілька місяців тому я і не збирався 

туди йти. В мене не було бажання ставати 
одним із гвинтиків корумпованої владної 
системи та тиснути на  кнопки в  Раді без 
найменших шансів щось змінити в країні. 
Поштовхом для мене стали президентські 
перегони, після яких ми всі з вами поба-
чили можливість реальних змін. Я, як і 
більшість моїх співгромадян, дійсно вірю 
у  Володимира Зеленського, якого добре 
знаю багато років. І я хочу йому допомог-
ти. Але, крім того, я знаю, що він та його 
команда допоможуть мені втілити те, за-
ради чого я пішов у політику.

— Що саме ви хочете зробити у Верховній 
Раді?

— Я хочу змінити 
країну. Знищити 
всі ті кубла коруп-
ції, що руйнують 
нашу Батьківщину 
останні десяти-
ліття, та закласти 
підвалини нової 

України.
— Усі кандидати щось обіцяють. Чому ви‑

борець має повірити вам, а не вашим опо‑
нентам?

— По-перше, тому, що я не обіцяю те, чого 
не можу зробити. А по-друге, у мене в Раді 
буде потужна підтримка фракції «Слуга на-
роду» та підтримка президента. Ця зв’язка з 
нових політиків, які ситі по горло існуючою 
корумпованою системою, матиме всі важе-
лі для того, щоб «перезапустити» країну. 
І я  буду частиною цього потужного меха-
нізму, всі деталі якого працюють в унісон і 
мають спільну мету. Наскільки потужного? 
А ось це якраз залежить від виборця. Чим 
більше людей із команди Зеленського про-
йде у  Раду, тим швидше ситуація в  країні 
почне змінюватися на краще.

— Чому ви обрали 94‑й округ?
— Я не тільки хочу стати депутатом Ради, 

а й хочу, щоб туди не потрапили корупці-
онери, негідники, крадії. По 94-му округу 
йде один із найближчих соратників Петра 
Порошенка, його бізнес-партнер, фігу-
рант наших найгучніших журналістських 
розслідувань. Я  думаю, всі чудово розу-
міють, про кого йдеться. Йому мандат по-
трібен для того, щоб отримати депутатську 
недоторканість і не відповідати за те, що 
він грабував країну впродовж п’яти років. 
Вважаю, буде справедливо, якщо він на-
далі спілкуватиметься не з колегами-пар-
ламентарями, а  зі слідчими. Саме тому 
я йду по 94-му округу, хоча міг би, напри-
клад, піти за списком.

— Вибори на 94‑му окрузі обіцяють стати 
одними з найбрудніших. У ЗМІ вже пишуть 
про факти підкупу виборців, про появу 
«клонів» кандидатів.

— На жаль, це правда. Зараз по округу вже 
зареєстровано троє (!) людей із прізвищем 
Дубинський. Крім того, є ще кілька журна-
лістів  — моїх колишніх колег по  «1+1». Це 

все так звані технічні кандидати мого опо-
нента. Для нього це останній бій, від резуль-
тату якого залежать не  тільки його статки, 
а  й свобода. Тому він не  гребує жодними 
методами. Його штаб зареєстрував клонів 
для того, щоб обдурити людей, заплутати їх. 
Фактично — щоб вкрасти голоси. Насампе-
ред голоси стареньких людей, яким в силу 
віку важко розрізнити прізвища в списку — 
Дубінського та Дубинського. Красти, як ми 
знаємо, — це те, що ця команда вміє най-
краще. Але, переконаний, йому це не допо-
може, як не допомогли подібні трюки його 
«патрону» на президентських виборах.

— Деякі виборці досі не знають, що ви ба‑
лотуєтесь у 94‑му округу. Чому ви так пізно 
почали активну кампанію?

— Тут нічого не вдієш — починати кампа-
нію до офіційної реєстрації та формування 
виборчого фонду не можна за законом. Усе, 
що я міг, — це їздити і особисто спілкуватися 
з людьми. Звісно, можна було робити так, як 
робив мій опонент, — знайти лазівки у  за-

коні та завішати округ білбордами зі своїм 
ім’ям та ще й з помилкою. Але це не  те, з 
чого я прагнув починати власну політичну 
кар’єру. І тим більше я  не  хотів займатися 
тим, що вони називають «засівати округ» — 
задовго до виборів роздавати людям про-
дуктові пайки, подарунки, гроші. Ця гань-
ба — вчорашній день української політики 
і неповага до людей.

— Але ми знаємо, що подібні технології 
дають непоганий результат. Люди дійсно 
голосують за  тих, хто дає їм якісь матері‑
альні блага…

— Не дають. Якби виборця можна було 
так легко купити, Порошенко досі був би 
президентом. Насправді український вибо-
рець набагато мудріший, аніж собі думають 
деякі кандидати. І не голосуватиме за лю-
дей, що намагаються купити його голос, 
майбутнє його дітей та майбутнє країни 
за гречку. Даючи тут копійку, ці «політики» 
потім у  Раді крадуть гривню. І це вже всі 
чудово розуміють. 
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ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ:  «Чим більше 
людей із команди Зеленського пройде у Раду, 
тим швидше ситуація зміниться на краще»
Відомий телеведучий, висунутий з’їздом політичної партії «Слуга народу» кандидатом у 
народні депутати України по виборчому округу №94.

  спілкувався Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

 Закінчення. Початок на стор. 1

ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» ОГОЛОСИЛА ВІЙНУ 
КЛОНАМ-КАНДИДАТАМ

П редставники партії «Слуга народу» подали заяви 
до  правоохоронних органів про введення в  оману 
виборців у  зв’язку з реєстрацією на  мажоритарних 

виборчих округах кандидатів-клонів партії «Слуга народу».
«Сьогодні нами було подано повідомлення про вчи-

нення кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 157 Кримінального кодексу України. Тобто введення ви-
борців в оману», — повідомив представник «Слуги народу» 
Олександр Качура.

У заяві, зокрема, йдеться про те, що на сьогодні частина 
кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих 
округах вказали в своїх анкетних даних у заявах, які пода-
вали до  ЦВК при реєстрації, інформацію про те, що вони 
нібито працюють у приватному підприємстві «Слуга наро-
ду», ТОВ «Слуга народу» або громадській організації «Слуга 
народу», що має ознаки шахрайства.

Качура повідомив, що вони вже нарахували більше 100 та-
ких організацій і, як правило, всі вони зареєстровані за два 
дні до подачі документів.

«Тобто вбачається в  цьому брудна технологія про-
ти «Слуги народу».., щоб заплутати виборців, аби вони 
не змогли віддати свій голос за ту партію, за яку збира-
лися», — пояснив представник «Слуги народу».

Також є випадки, коли мажоритарники в своїх анкетах вка-
зують, що є членами партії «Слуга народу», хоча насправді 
такими не є.

Тому партія Президента України стає ініціатором прове-

дення всеукраїнського флешмобу усіх мажоритарників.
«Сьогодні, сподіваюся, будуть зареєстровані всі мажори-

тарні кандидати від нашої партії — завтра починаєть-
ся подання заяв про скоєння злочину в усі територіальні 
управління поліції у всіх округах», — попередив Качура.

За його словами, наразі вже виявлено більш як 85 таких 
випадків.

Качура уточнив, що вже подані заяви до МВС, Національ-
ної поліції і Генпрокуратури України, і висловив надію, що 
ця справа буде розслідувана і що правоохоронні органи 

вживуть усіх необхідних дій, щоб виборці 21 липня змогли 
віддати свої голоси за партію, яку дійсно підтримують.

ДОВІДКОВО від ІА «Погляд‑Обухів‑Українка»:
Ситуація з неправдивими даними кандидатів у  нардепи 

в Україні вийшла з-під контролю і потребує негайного ви-
рішення. Але є ще одна, не менш неприємна річ, — кандида-
ти-клони. Насправді — це один з інструментів чорних політ-
технологів та одіозних політиків старого штибу. Зазвичай 
клонів реєструють кандидати, котрі мають намір «розсіяти» 
голоси своїх головних опонентів. Не  став виключенням і 
наш 94-й виборчий округ. Якщо подивитися на список за-
реєстрованих у  ньому кандидатів, можна одразу зустріти 
кількох «однофамільців». Наприклад по  94-му округу за-
реєстровано одразу трьох кандидатів з прізвищем Дубин-
ський. Двоє з них проживає у місті Сміла, що на Черкащині, і 
є навіть членами незрозумілого (і, до речі, зареєстрованого 
зовсім недавно ПП «Слуга народу»), а ще один Дубинський 
мешкає в одному із сіл Броварського району. Зрозуміло, що 
це спеціально «клоновані» кандидати, а мета їхньої участі 
у виборчих перегонах — «відібрати» голоси у представника 
партії Президента України «Слуга народу» популярного те-
леведучого і автора гучних антикорупційних розслідувань 
Олександра Дубінського. Так що попереджаємо усіх вибор-
ців — будьте обачними і уважно читайте бюлетні перед тим, 
як віддавати свій голос. А також зважте на те, що прізвище 
Олександра Дубінського пишиться через літеру «і», а пріз-
вище його клонів через «и».

В червні з’явилося більше сотні організацій з назвою «Слуга народу», а 85 мажоритарників збрехали в анкетах, що є членами 
президентської партії
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 ОФІЦІЙНО  АКТУАЛЬНО

З 1 липня згідно із Законом «Про 
Державний бюджет України на 
2019 рік» розмір прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність, буде підвищено з 1497 до 
1564 гривень. У зв’язку з цим  Пенсій-
ний фонд України проведе черговий 
перерахунок пенсій.

Перерахунку підлягатимуть, зокрема:
 мінімальні та максимальні розміри 

пенсій;
 доплата за понаднормативний 

стаж, передбачена статтею 28 Закону 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» (крім пенсіо-
нерів, які працюють (провадять діяль-
ність, пов’язану з отриманням дохо-
ду, що є базою нарахування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування));
 надбавка до пенсії за особливі 

заслуги відповідно до Закону «Про 
пенсії за особливі заслуги перед Укра-
їною»;
 підвищення відповідно до Законів 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» та «Про жертви 
нацистських переслідувань»;
 щомісячна державна адресна до-

помога інвалідам війни та учасникам 
бойових дій;
 мінімальна пенсійна виплата осо-

бам з інвалідністю, щодо яких вста-
новлено причинний зв’язок інвалід-
ності з Чорнобильською катастрофою 
та інвалідам з числа учасників ліквіда-
ції наслідків аварії на ЧАЕС;
 державна соціальна допомога на 

догляд інвалідам війни;
 виплати, які залежать від величи-

ни прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, та їх роз-
міри з 01.07.2019 р.

Отже, скільки отримуватимуть різні 
категорії пенсіонерів після перера-
хунку 1 липня — у нашій інфографіці.

Також буде переглянута надбавка на 
утриманців відповідно до Закону «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільне-
них з військової служби та деяких ін-
ших осіб». Така надбавка на утриман-
ців складе 782 грн (50 %)

Буде переглянута й надбавка до пен-
сії особам, які мають статус «Почесний 
донор України» та «Почесний донор 
СРСР». Розмір цієї надбавки збіль-

шиться з 185,30 до 193,60 грн. Така над-
бавка визначена на рівні 10 % від про-
житкового мінімуму на одну особу в 
розрахунку на місяць, що з 01.07.2017 р. 
складе 1936 грн.

Перерахунок пенсій з 01.07.2019 р. 
органами Пенсійного фонду України 
буде проведений автоматично. Роз-
мір підвищення пенсії кожній особі 
визначатиметься індивідуально. Ін-
формацію щодо механізму проведен-
ня перерахунку пенсій люди зможуть 
отримати в органах Фонду за місцем 
перебування на обліку. 

З 1 ЛИПНЯ В УКРАЇНІ — ЧЕРГОВЕ ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ

  Інна КОСЯНЧУК 
ПОГЛЯД

Виплати перерахують низці категорій пенсіонерів. Цей перерахунок пов’язаний з підвищенням розміру прожит-
кового мінімуму для непрацездатних.

ЗАВДЯКИ СПІВПРАЦІ АСОЦІАЦІЇ МІСТ 
УКРАЇНИ З УРЯДОМ МАЛІ МІСТА 
ОТРИМАЮТЬ АВТО ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

12 червня Кабінет Міністрів України вніс зміни до По-
станови від 14.03.2018 №  189, якою затвердже-
но Порядок використання коштів, передбачених 

у  державному бюджеті для придбання спеціально облад-
наних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та 
дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 
апарату.

В і д п о в і д н о 
до  внесених змін 
малі міста з чи-
сельністю населен-
ня до  50  тис. осіб 
мають можливість 
отримати від Уряду 
спеціально облад-
нані автомобілі для 
перевезення осіб з 
інвалідністю та ді-
тей з інвалідністю.

Нагадуємо, рані-
ше спеціальні ав-
томобілі могли отримати виключно міста районного зна-
чення та об’єднані територіальні громади (окрім ОТГ, які 
утворились з центром в місті обласного значення). Умовами 
забезпечення спеціально обладнаними автомобілями є:

— проживання не менше ніж 25 осіб з інвалідністю та ді-
тей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 
апарату та не мають в особистому користуванні та в корис-
туванні законних представників автомобілів;

— функціонування служби з перевезення, або наявність 
рішення про утворення її в поточному році;

— наявність документів, що підтверджують затвердження 
видатків на поточний рік для фінансування служби з пере-
везення;

— меморандум щодо роботи служби з перевезення, укла-
дений між виконавчими органами рад та громадськими 
об’єднаннями, ініціативними групами осіб з інвалідністю та 
батьками дітей з інвалідністю, які мають порушення опор-
но-рухового апарату.

КОНКУРС НА КРАЩИЙ 
ПРОЕКТ ПАМ’ЯТНИКА МАТЕРІ

Н а засіданні конкурсної комісії, що відбулося 14 червня 
2019 року, ухвалене рішення про оголошення відкри-
того конкурсу на  кращу проектну пропозицію щодо 

спорудження пам’ятника Матері на  Площі Матері в  місті 
Обухові та затверджено Положення про проведення від-
критого конкурсу.

Час проведення конкурсу: з 14  червня по  14  серпня 
2019 року включно.

Організатор конкурсу: Виконавчий комітет Обухівської 
міської ради Київської області.

Місце розташування — місто Обухів, вулиця Київська, 10.
З документацією стосовно конкурсу можна ознайомитись 

на офіційному сайті Обухівської міської ради.

 КАНІКУЛИ

МОБІЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ — ЗНОВУ В «ДНІПРІ»
Л іто  — пора відпочинку, який пови-

нен бути не  тільки приємним, але 
й корисним. Щоб допомогти шко-

лярам зорієнтуватися у  світі професій, 
забезпечити цікаве, пізнавальне дозвіл-
ля, фахівці Обухівської міськрайонної 
філії Київського обласного центру зайня-
тості 26 червня 2019 року завітали в гос-
ті до дитячого оздоровчого центру «Дні-
про» з мобільним центром професійної 
орієнтації та провели профорієнтацій-
ний захід «Сто професій — сто доріг» для 
4  загонів дітей середнього та старшого 
шкільного віку. Про це повідомляє офі-
ційний сайт Обухівської міської ради.

В світі існує майже 50 тисяч професій, з 
них в Україні — близько 10 тисяч. Не роз-
губитися в  такому різноманітті дуже 
нелегко. Правильно визначитись з про-
фесійним майбутнім, привити пошану 
до будь-якої професії — завдання фахів-
ців з профорієнтації служби зайнятості.

Підлітки ознайомилися з послугами 
служби зайнятості, формулою вибору 
майбутньої професії «Хочу-Можу-Треба», 
типовими помилками, які найчастіше зу-
стрічаються при виборі професійного 
шляху, класифікацією професій, розібра-
лися, чим відрізняються поняття «про-
фесія» та «спеціальність», обговорили 
потреби сучасного ринку праці.

Фахівці з профорієнтації Обухівської 
філії ознайомили старшокласників з но-
вими онлайн-ресурсами служби зайня-

тості: діагностичним комплексом «Моя 
професія: консультаційна мережа» та 
«Платформою з профорієнтації та роз-
витку кар’єри ДСЗ», за  допомогою яких 
усі бажаючі мають можливість безко-
штовно отримати послуги з профорі-
єнтації дистанційно у  он-лайн форматі. 
Адже краще витратити зайву годину часу 
на  проходження профорієнтаційно-
го тестування, чим даремно витратити 
кошти батьків на навчання та роки мар-
них зусиль у  «пошуку професії до  душі» 
в майбутньому!

На завершення заходу учні з цікаві-
стю переглянули відеофільми про нові, 
незнайомі для них професії, які тільки 

з’являються на ринку праці та бу-
дуть затребувані в  найближчому 
майбутньому. Можливо, це зму-
сить підлітків серйозно задумати-
ся: яку ж професію обрати?

Виїзні акції з використанням 
мобільного центру професійної 
орієнтації допомагають надавати 
повний спектр профорієнтаційних 
послуг школярам у  будь-якому 
місці та спонукають до  роздумів 
над майбутнім професійним вибо-
ром навіть під час літніх канікул. 
Адже допомогти їм в цьому повин-
ні не тільки батьки, а й працівники 
служби зайнятості.
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 ЛЮДЯНІСТЬ

ДОСТУКАТИСЯ ДО ЛЮДЕЙ: 
старшокласники Обухова взяли участь 
в акції за гуманне ставлення до тварин

НЕХАЙ ПРИЛІТАЮТЬ ЛЕЛЕКИ:  
як на Обухівщині потурбувались про 
птахів

 СЕРЕДОВИЩЕ

 ЕКОЛОГІЯ

ДЕНЬ БЕЗ ПЛАСТИКУ: вам торба…
3 липня  — день, який можна назвати 

своєрідним святом тих, хто закликає 
до чистоти довкілля і сам намагається 

щось робити для того, щоб неорганічного 
сміття було поменше. 3 липня — International 
Plastic Bag-Free Day, тобто Міжнародний 
день відмови від поліетиленових пакетів.

Міністр екології та природних ресурсів 
України Остап Семерак закликав заклади 
торгівлі та послуг (супермаркети, магазини, 
ринки) прожити один день без викори-
стання поліетилену. «Думаю, що один день 
без поліетиленових пакетів українці змо-
жуть прожити без втрат та психологіч-
них травм. Щоб мій заклик не  залишився 
просто хорошою пропозицією, ми разом із 
Програмою розвитку ООН, міжфракційним 
об’єднанням депутатів “Зелена енергія 
змін” та Zero Waste Alliance Ukraine виріши-
ли в цей день провести загальноукраїнську 
акцію «День без поліетилену», — зауважує 
Остап Семерак.

Офіційні листи з пропозицією підтрима-
ти акцію Міністр надіслав до  торгівельних 
мереж. Також він попросив не  використо-
вувати у  цей день поліетиленові пакети й 
покупців.

Але… Люди  ж все одно прийдуть у  мага-
зини за  продуктами, які вони звикли па-
кувати в  поліетилен. Що їм запропонують 
взамін?

Лише у  деяких торгівельних мережах 
є альтернатива  — паперові пакети, та й 

то лише для певних видів товару. Чи запро-
понують торгівельні мережі альтернативу? 
А базари і маленькі магазини?

Отже, ідея хороша, а  над оформленням, 
зрозуміло, треба помізкувати всім разом. 
Бо, вочевидь, йдеться про перші кроки по-
ступової відмови від пластику, і не хочеть-
ся, щоб хороша справа «ляснула» на почат-
ковому своєму етапі.

Тобто багато залежатиме від рівня еко-
логічної свідомості, і, можливо, навіть пев-
ного аспекта соціальної відповідальності 
власників торгівельних мереж.

Втім, дехто з покупців уже й сам почав 
відмовлятись від поліетилену. Доводилось 
бачити в магазині дам, які приходили в су-
пермаркети зі своїми торбинками з прозо-

рої тканини і набирали в них овочі, крупи 
тощо. Дехто обзавівся торбинками зі зви-
чайної бавовняної тканини. Але тут є нюан-

си — одна власниця таких торбинок розпо-
відала, що касири просили показати вміст 
набраного товару, і це не завжди зручно.

А як  же його величність великий пакет, 
у який зазвичай складаємо покупки? Ну так, 
багато хто з одноразового робить його 
багаторазовим, таким чином економля-
чи насамперед свої кошти. Але тут якраз з 
альтернативою простіше. Нашити зручних, 
міцних і легеньких багаторазових торбинок 
для супермаркетів нескладно. За кордоном, 
наприклад, уже стає «не комільфо» ходити 
в  магазини з поліетиленовими пакетами. І 
дехто з наших співвітчизників, які живуть 

в зарубіжних країнах, кажуть, що все біль-
ше людей, навіть просто виходячи з дому, 
кладуть у сумку чи кишеню зручну торбин-

ку з нейлону — як в радянські часи 
люди брали «авоськи». Так, не з на-
турального матеріалу, але легенькі 
й довговічні. До речі, такі нейлонові 
торбинки у деяких зарубіжних музе-
ях навіть продаються як сувеніри — 
з пейзажними принтами чи лого 
музеїв, як, приміром, в Utzon Center 
данського Ольборга.

У нас  же використання багатора-
зових торбинок для походів у мага-
зини — поки що в початковій стадії. 
І тут зазвичай ініціативу виявляють 
невеликі магазини, які спеціалі-
зуються на  продажу екопродуктів. 
Наприклад, торік один з магазинів 

у Вишгороді провів акцію «Всім торба!», де 
пропагував відмову від пластикових паке-
тів у обмін на торбинки з натуральних ма-
теріалів. А цьогоріч пішли далі — запропо-
нували акцію оренди таких торбинок — для 
тих, хто просто забув «тару» вдома і не ба-
чить сенсу купувати нову, а придбане в чо-
мусь принести додому треба. А  одна така 
торбинка «економить» майже сто поліети-
ленових пакетів.

…Свого часу швидко ми звикли до пакетів, 
які засмічують нашу землю, спокусившись 
зручністю. Чи швидко ми від них відмови-
мось?..

Один поліетиленовий 
пакет розкладається 
в природі протягом 
100 років. При цьому 
в середньому людина 
використовує його 
лише 20 хвилин.

 ОФІЦІЙНО

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СКАСУВАВ ШКІЛЬНУ ФОРМУ

П резидент України Володимир Зеленський скасував обов’язкове носіння шкільної 
форми для учнів середніх шкіл. Глава держави визнав недійсним указ від 1996 року. 
Про це сказано на сайті адміністрації президента.

15 квітня 2019 року на сайті Електронних петицій було розпочато збір підписів за скасу-
вання обов’язкового носіння шкільної форми, яку ініціювали батьки учнів середніх шкіл. І 
хоча вона не набрала потрібної кількості голосів, 19 червня, на сайті АПУ з’явився список 
законопроектів, які втратили чинність. Серед них нормативний акт, підписаний ще за пре-
зидентства Леоніда Кучми: «Указ Президента України від 12 червня 1996 року № 417 «Про 
шкільну форму для учнів середніх навчальних закладів».

Батьки вважали цей указ дискримінаційним, оскільки спочатку він задумувався для забез-
печення дітей недорогою шкільною формою, а соціально незахищені категорії населення 
мали отримувати її безкоштовно. Однак з тих пір шкільна форма стала настільки дорогою, 
що її придбання стало суттєво позначатися на бюджеті родин з дітьми шкільного віку.

Зазначимо, що користувачі мережі в коментарях розійшлися в думках щодо такого рішен-
ня. Дехто вважає, що форма дисциплінує і не дає можливості «матеріально виділитися», 
деякі закликають президента ухвалювати рішення, що стоються безпеки дітей. Але багато 
хто все ж підтримує таке рішення, котре звільнить дітей від обов’язкового «просиджування 
за партами в синтетиці».

З давніх часів українці шанували лелек, 
котрі гніздилися поруч із їхніми осе-
лями. Вважалося, що птахи обирають 

своїх двоногих сусідів не випадково. Люди 
вірили, що гніздо лелек над хатою — добрий 
знак, і лелеки немов оберігають від нега-
раздів усе село. У Підгірцях, що на Обухів-
щині, місцеві жителі зробили добру справу 
для крилатих красенів. Для того, щоб птахи 
облюбували їхню місцевість, добрі люди ос-
настили вуличні стовпи металевими карка-
сами для гнізд.

Тож, можливо, вже незабаром до Підгірців 
прилетять пари лелек, які забажають зви-
ти гнізда та вивести лелеченят, саме на цих 
зручних для них місцях.

ВОДОЙМИ ОБУХОВА НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ КУПАННЯ

О бухівський районний відділ лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ Укра-
їни» інформує, що вода з пляжу на р. Стугна в с. Таценки та р. Кобринка (ставок по-
близу автостанції в м. Обухів) не відповідає вимогам ДСП № 173 від 19.06.96 р. (додаток 

№ 11 «Гігієнічні вимоги до складу та властивостей води водних об’єктів в пунктах культур-
но-побутового водокористування») по бактеріологічних показниках.

Кількість лактозопозитивних кишкових паличок у дослідженій воді перевищує допустимі 
норми. По дослідженим санітарно-хімічним показникам відхилень не виявлено.

Попереджаємо мешканців міста та гостей про небезпеку купання на даних водоймах!

М ісце проведення заходу — людна ді-
лянка площі неподалік входу до од-
ного з міських супермаркетів. Саме 

тут учні 8 та 9 класів п’ятої школи Обухова 
розпочали свою інформаційну зоозахисну 
діяльність.

Хлопці та дівчата спілкувалися із мешкан-
цями міста щодо проблеми безконтроль-
ного розмноження та викидання домашніх 
тварин на  вулиці міста. Адже відомо, що 
більшість хвостатих жителів вулиць це ре-
зультат людської безвідповідальності.

Досить часто мешканці Обухова та при-
леглих сіл підкидають чи випускають і своїх 
тварин і їхній беззахисний приплід, просто 
під ноги на вулицю. Старшокласники закли-
кали перехожих, котрі завели або мають 
на  меті завести тварину, до  необхідності 

стерилізації чотирилапого друга. 
Тобто, всесвітньої цивілізованої 
практики регулювання чисельно-
сті тварин.

Крім того, школярі роздавали 
інформаційні листівки про до-
цільність цієї процедури, нада-
ючи адреси місцевих ветклінік. 
Також діти знайомили обухівчан 
із вихованцями притулку, що 
в Деремезні, демонструючи фото 
кішок та собак.

Спілкування дітей із мешкан-
цями Обухова було відвертим та 
живим. Чимало людей у місті ро-
зуміє складність цієї проблеми і 
погоджуються із тим, що її потріб-
но вирішувати лише гуманними 
методами  — стерилізацією. Чи-
мало обухівчан були вдячні і пи-
шались тим, що у  місті підростає 
така свідома і небайдужа молодь, 
яка не бажає миритися із жорсто-

кістю дорослих по  відношенню до  вулич-
них чотирилапих. А  такі випадки, на  жаль, 
не рідкість у нашому місті — розповіла про 
дитячу акцію журналістам ІА «Погляд» ке-
рівниця реабілітаційного центру для тва-
рин у селі Деремезна Вікторія Нижник.
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ВІДТЕПЕР МЕШКАНЦІ УКРАЇНКИ  
ВІДВІДУВАТИМУТЬ  ПАРК 
«КИЇВСЬКА РУСЬ» БЕЗКОШТОВНО

ЗЕЛЕНІ СВЯТА В УКРАЇНЦІ

В УКРАЇНЦІ ВІДРЕМОНТУЮТЬ 
ЄДИНИЙ В МІСТІ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ

В Українці після багатьох 
років боротьби за  ре-
монт глядацької зали 

Палацу культури робота на-
решті розпочнеться вже цьо-
го року. Відмітимо, що процес 
вже міг би й розпочатися, 
але на  численні прохання 
випускників та їхніх батьків, 
які звикли, що святкування 
проходитить саме в  Палаці 
культури, керівництво міста 
змістило строки на  тиждень. 
27  червня школярі та випус-
кники медичного коледжу 
відсвяткували випускні і вже 
після будівельники візьмуть-
ся за справу.

Історія реконструкції Палацу дуже цікава. 
Нещодавно було проведено тендер, але 
найнижчу ціну запропонувала компанія, 
яка зарекомендувала себе в  місті з нега-
тивного боку. «Це підприємство вже було 
задіяне в будівельних роботах в місті, — по-
яснює в.о міського голови Тетяна Кучер. — 
Вони займалися реконструкцією спортив-
ного комплексу «Енергетик». Нарікань було 

більш, ніж достатньо. Тому, 
щоб не  допустити подібно-
го, було вирішено оголо-
сити повторний тендер, де 
жорсткіше прописати умови 
щодо репутації та досвіду 
учасників».

За документами, в  ремонт 
глядацької зали по  проекту 
входить: ремонт стін, підлоги 
та стелі, встановлення ново-
го освітлення, нового звуко-
вого обладнання та пожеж-
ної сигналізаціі. Крім цього, 
повна заміна крісел в  залі. 
Старі, між іншим, бажаючі 
зможуть взяти собі.

Контролювати виконання усіх робіт бу-
дуть як спеціалісти з виконавчого комітету 
Української міської ради, так і спеціалізова-
ний технагляд.

Строки реконструкції можуть розтягнутися 
на 6–8 місяців. Але керівництво міста пла-
нує, що роботи завершаться до нового року 
і День енергетика та свято «Людина року» 
вже проходитимуть в оновленій залі Пала-
цу культури «Енергетик».

М іж парком «Київська Русь» та ви-
конавчим комітетом Української 
міської ради було підписано Мемо-

рандум про співпрацю. Обидві установи 
висловили бажання працювати разом у на-
прямку відродження культурно-історичної 
спадщини.

Для настільки визначної події село Копа-
чів відвідала виконуюча обов’язки міського 
голови Тетяна Кучер. Підписання документу 
відбулося в  театралізованій формі. Князь 
Володимир  — керівник проекту Древній 
Київ, під’їхав на білому коні і розчерком сво-
го пера поставив резолюцію під документом. 
Тим самим дві сторони погодилися дбати 
про забезпечення виховання підростаючого 
покоління, впроваджувати спільні проекти, 
підтримувати один одного в  організації та 
проведенні благодійних акції із залучення 
ресурсів для популяризації та розвитку ді-
яльності, пов’язаної з відродженням куль-
турно-історичної спадщини Київської Русі.

За умовами цього документу, відтепер 
впродовж наступних п’яти років дітям 
до 17 років та студентам з Українки буде на-
дана можливість відвідувати на  безоплат-
ній основі заходи парку «Київськая Русь». 

Усі деталі навчальні заклади міста та інші 
організації можуть уточнювати у спеціаліс-
тів Української міської ради.

У неділю, 16-го червня 
православні україн-
ці святкували Трій-

цю. В  ці дні наші предки 
прикрашали свої оселі зе-
ленню, водили хороводи 
і святкували остаточний 
прихід літа молодіжними 
гуляннями.

На Зелені свята на цен-
тральному пляжі в  Укра-
їнці проходили святкові 
заходи для дітей та до-
рослих. Організатори 
святкування  — вико-
навчий комітет Україн-
ської міської ради та Асо-
ціація розвитку спорту і 
туризму України.

«Ми хотіли показати, 
як наші предки святку-
вали Зелені свята, але з 
додаванням сучасної культури розваг», — 
розповіла нам президент Асоціації роз-
витку спорту і туризму Лія Корнієнко.

Свято розпочалося спортивними змаган-
нями з пляжного волейболу. Для дітей були: 
шоу мильних бульбашок, Zumba, аква-грим, 

малювання долоньками. На  етно-локації 
плели вінки, розповідали про традиції та 
звичаї проведення свята. Активні жінки з 
задоволенням на свіжому повітрі займали-
ся слов’янською йогою. Учасники етно-ко-
лективу виконували народні танці під аком-

панимент народних 
інструментів, а  всі 
бажаючі могли при-
єднатися до них.

Жінки та хлопці де-
монстрували старо-
винний одяг, дефі-
люючи по  гарячому 
піску. Яскраві пред-
ставники пісенної 
творчості міста, учас-
ники національних 
пісенних конкурсів 
співали та розважали 
гостей свята.

Велике вогнище 
з березових гілок 
розпалило публіку і 
запальна дискотека 
стала чудовим за-
вершенням Зеленого 
свята в Українці.

ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК УКРАЇНКИ

У місті відбувся  V ювілейний Міжна-
родний Фестиваль-академія кіно-теа-
тральної творчості «Золотий ключик». 

Упродовж п’яти днів всі охочі юні таланти 
відвідували концерти, майстер-класи, тре-
нінги та брали участь в флеш-мобі, зйомці 
кіно та конкурсах.

Конкурс художнього слова та поезії — це 
старт до  майстерного ораторського мисте-
цтва. Діти нашого міста розповідали вірші 
відомих авторів та декламували твори, на-
писані власноруч.

На конкурсі з хореографії талановиті діти 
з циркової студії «Романтика», танцюваль-
ний колектив «Адажіо» та багато інших вра-
зили всіх своєю гнучкістю та майстерністю, 
подарувавши глядачам чудове шоу.

Для дітей був організований майстер-клас 
з телевізійного інтерв’ювання. Зірки кіне-
матографії ділились секретами успішного 
інтерв’ю. Конкурсантам вдалось поспілку-
ватись з зірками у формі стендапу.

Вітрильна регата, приурочена до  Дня за-
хисту дітей та  V Міжнародного ювілейного 
дитячого фестивалю «Золотий ключик», 
стартувала завдяки членам яхт-клубу «Стуг-
на». Любителі парусного спорту вийшли 
на  воду та порадували мешканців і гостей 
міста неймовірною красою.

Молодіжний дорадчий комітет разом з ГО 
«Молодіжне об’єднання «Разом» та ГО «Ін-
ститут розвитку громад» на нашому місце-
вому пляжі організували пінну вечірку. Діти 
поринули в море піни та позитиву, отрима-
ли незабутні емоції.

А для дорослих мешканців міста на відкри-
тій сцені виступали різні вокалісти, серед 
яких був народний артист України Гурбан 
Аббасов та телеведуча Наталя Кудряшова. 
Вони виконували пісні пам’яті Мусліма Ма-
гомаєва.

Найцікавішим моментом фестивалю «Зо-
лотий ключик» стали зйомки короткоме-
тражного дитячого фільму. Діти, які про-
йшли кастинг, відправились на зйомки кіно 
про дитячий табір. Всі знімальні локації 
були на базі відпочинку «Сосновий». В ос-
нові фільму — детективна історія, пов’язана 
з викраденими грошима. Для кожної ди-
тини це був чудовий урок та шанс відчути 
себе справжнім актором.

В УКРАЇНЦІ ПЛАНУЮТЬ ПОБУДУВАТИ СКЕЙТ-ПАРК

М істо отримало 335  тис грн з державного бюджету на  облаштування спортивного 
майданчика на  набережній міста. Наразі розглядається кілька варіантів його на-
повнення.

Зауважимо, що про будівництво такого спортив-
ного комплексу молодь міста мріє вже багато років. 
Ті, хто полюбляє кататися на  скейтах та роликах, 
часто використовують рівне асфальтне полотно і 
роледром, але ж там відсутні спеціальне приладдя 
для екстремальних трюків. Зазвичай на таких спор-
тивних майданчиках розташовуються трампліни, пі-
раміди, рампи та інші елементи для тренувань.

За наявності нового скейт-парку в Українці можна 
буде не тільки розважатись і тренуватись, але і про-
водити змагання та фестивалі з цього виду спорту.
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 ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ

ІСТОРИЧНІ ТІНІ ДОЛИНИ ОБУХА:  
отаман-розвідник Яків Сачко-Довгошиєнко

Д октор Петро Мірчук у  своїй праці 
«Коліївщина. Гайдамацьке повстання 
1768 року» наводить дані, що полков-

нику Коліївщини Іванові Бондаренку підля-
гав отаман Саченко, який після захоплення 
полковника перебрав на себе його повно-
важення.

На жаль, якщо таке переобрання й від-
булося, то  мало воно лише формальний 
характер. Після захоплення Бондаренка та 
Сави Майбороди повстанці втратили кон-
троль над територією Правобережжя, де 
мала би відродитися українська козацька 
держава. У  результаті дій польських і мос-
ковських каральних підрозділів у  липні  — 
серпні 1768 року зникає і єдиний центр ке-
рування повстанням.

В «Коденській книзі» Якова Саченка наз-
вано «давнім гайдамакою». Він повів решт-
ки загону Бондаренка до Білої Церкви. Ко-
денська комісія відтяла голову лише одному 
повстанцю із загону Саченка  — селянину 
з підросійської України Іванові Яновсько-
му. Він заблукав у лісі і відстав від отамана 
на самому початку відступу та був схопле-
ний в селі Демидів (нині — Вишгородський 
район Київської області) місцевою грома-
дою. Яновський, між іншим, стверджував, 
що вбивства і грабунки не  були метою ді-
яльності повстанців

Цей таємничий отаман, згаданий вище, 
ніхто інший, як Яків Сачко (Довгошиєн-
ко), затриманий у Києві в травні 1770 року. 
Протокол допиту ватажка було опублі-
ковано в  збірнику «Гайдамацький рух 
на Україні в XVIII ст.». Детально проаналі-
зуємо його і співставимо з іншими відоми-
ми джерелами.

«1770  году июня 11  дня присланной при 
доношении из  Киевского магистрата 
пойманной в Киеве, на Подоле, без пись-
менного виду малороссиянин в Киевской 
губернской канцелярии допрашиван 
и  показал. Зовут его Яковом, Федоров 
сын Долгошеенко, он же и Сачок, от роду 
ему 26 лет, родился он в польском селе 
Брусилове.
 Отец его назад тому сем лет умре, 
а мать его и ныне в малороссийском селе 
Обухове жительство имеет с  родным 
его братом Федором. Он же, Сачок, еще 
при жизни отцовой завезен дядею его 
в  Запорожскую Сеч, где в Медведовской 
курень принят и записан в козаки…».

Польський стольник Юзеф Якубовський 
підтверджував, що Сачок-Довгошиєнко 
підданий з містечка Брусилова, само-
вільно втік на підросійську Україну. Дуже 
ймовірно, що він був з Брусилівських на-
двірних козаків, заздалегідь загітований 
повстанцями. За  даними історика Григо-
рія Храбана, під час Коліївщини очолював 
підрозділ брусилівського козацтва в пов-
станському війську.

«И  тому назад года с  четыре выехал 
из Сечи Новороссийской губернии в ша-
нец Новомиргородской, где и  женился, 
а  из  Миргорода перешел з женою сво-
ею в  слободу Лиховатку и  в  прошлом 
1768 году, прослыша, что мать его с сы-
ном, а с его, Сачковым, братом Антоном 
жительством находится в  польском 
местечке Богуславье, поехал из  оной 
слободы в то местечко Богуславье для 
свидания с оною матерью своею и бра-
том, а при том и для продажи соли.
И по приезде в Богуславье, продав оную 
соль, находился при матери своей, кото-
рую з братом намерение имел вывести 
с собою в показанную слободу Лиховат-
ку, между чем вскоре приехал в оное мес-
течко Богуславье гайдамацкой атаман, 
называющей себе полковником Желез-
няк с своею шайкою и заставших в том 
местечке жидов всех поколол, а потом 
сделал публикацию, что если кто в том 
местечке Богуславье находится из  за-
порожских казаков, те б все шли к нему, 
а ежели кто не пойдет, а после уведает 
об  них, таковых стращал руки и  ноги 
переломать.
Его ж, Сачка, будущаго на базаре, увидев 
оного Железняка шайки знакомые запо-

рожские казаки объявили об нем оному 
Железняку, коего по приказу взят он, Са-
чок, и приведен к реченному Железняку, 
которой, дав ему лошадь, велел с собою 
ехать».

З цих свідчень зрозуміло, що Яків Сач-
ко-Довгошиєнко найімовірніше не  був із 
повстанцями в  Холодному Яру, а  прибув 
на  заклик Максима Залізняка вже в  Бо-
гуслав не  пізніше 6  червня 1768  року. З 
Богуслава пройшов із головними силами 
повстанців до Умані, звідки був направле-
ний назад до Богуслава. І з протоколу до-
питу, і з інших документів зрозуміло, що від 
початку Довгошиєнко виконував особливі 
завдання: розвідувальні й контррозвіду-
вальні.

Дуже цікавий, на наш погляд, наступний 
епізод протоколу про конфлікт Довгошиєн-
ка і Швачки, що відбувся близько 20 черв-
ня, міг бути спробою перевірити Микиту 
Швачку на  відданість ідеям визвольної 
боротьби.

«И  приехал он, Сачок, в  Богуславье 
к  матери своей, и  спустя дни с  три 
бывшей в  польском селе Блощинцах 
гайдамацкой же шайки атаман Швач-
ка, уведав об нем, Сачке, что он находи-
лся с прочими казаками при Железняке 
и  от  него, Железняка, бежал, прислав 
в Богуславье из бывших при нем, Швач-
ке, казаков несколько человек с  пись-
мом к богуславским казакам, упоминая 
при том в  оном и  об  нем, Сачке, что 
ежели оные казаки и он, Сачок, к нему 
не  приедут, то  он, Швачка, прибыв-
ши в  Богуславье, не  только их самых, 
но и отцов и матерей и весь род их пе-
реколет, чего он, Сачок, убоявся, обще 
с  богуславскими казаками в  польское 
местечко Блощинцы приехав, явились 
у оного Швачки.
Причем оной Швачка, браня их, сказывая, 
что вы де полякам только служите, 
а Войску Запорожскому служить не хо-
чете. И  после того оной Швачка бил 
его, Сачка, и  другие его, Швачкиной 
шайки казаки польскими обушками, 
а потом он ли, Швачка, сам или другой 
кто, а при том и еще некто из козаков 
двумя выстрелами ранили пулями: од-
ною — в левое плечо, а другою — между 
плеч, после чего приказал было одному 
принятому вместо сына малолетнему 
поляку его, Сачка, приколоть, но  как 
оной поляк хотел было приколоть, 

то бывшие при том его, Швачки, шай-
ки козаки к тому не допустили, объяв-
ляя, чтоб не колол, а дал бы время для 
исповеди, почему оной Швачка прика-
зал призвать священника, которого 
по призвании он, Сачок, исповедовался, 
и по исповеди по прошению священни-
ка, взяв его, Сачка, теж казаки и положа 
на рядно, отнесли к оному священнику 
в дом, у  которого пробыл одни сутки, 
а на другие отвезли его, Сачка, в поль-
ское село Рокитное к  двоюродной его, 
Сачка, сестре, где пробыл одни ж сут-
ки, куда на другой день приехала к нему 
мать из местечка Богуславья с находя-
щимся при ней сыном, а его, Сачка, бра-
том Антоном Долгошеенком, взяв его, 
Сачка, и поехав из Рокитной, приехали 
Киевозолотоверхомихайловского мо-
настыря в село Крюковщину, и сколько 
там жили, за тяжкою болезнию не упо-
мнит…».

Московським слідчим Яків Сачко-Дов-
гошиєнко розповідав, зрозуміло, не  все. 
Адже з інших джерел відомо, що Бруси-
лівська надвірна міліція на чолі з Яковом 
Сачком-Довгошиєнком прибула до  Івана 
Бондаренка в с. Грузька (тепер — Макарів-
ського району Київської області) 30 черв-
ня 1768 року. Того ж дня Бондаренко від-
правив Довгошиєнка з загоном у розвідку 
в  напрямку кордону з Російською імпе-
рією.Перебуваючи у  Мотовилівці, Довго-
шиєнко отримав наказ від Бондаренка 
якнайшвидше прибути до Микити Швачки 
в  Фастів. Швачка розпорядився зібрати 
повстанців одразу після того, як отримав 
повідомлення про арешт Залізняка і Ґон-
ти. Тут у  перших числах липня 1768  року 
відбулася чергова козацька рада, яка 
проголосила полковником Швачку, під-
полковниками було обрано Івана Бонда-
ренка і Андрія Журбу. Повстанці ухвалили 
рішення штурмувати Білу Церкву, де пере-
бували польські королівські і московські 
війська, а також конвой із полоненим лі-
дером повстання Максимом Залізняком.

5  липня об’єднане військо полковника 
Микити Швачки, підполковників Андрія 
Журби та Івана Бондаренка, отаманів Сав-
ки Плиганенка, Якова Сачка та ін. розпоча-
ло штурм Білої Церкви. Повстанці зайняли 
передмістя, але коли по них відкрили во-
гонь замкові гармати, відступили до  най-
ближчого села.

Розвідка повстанців орудувала на  Пра-

вобережжі, включно з Києвом. Жителі 
Плесецького, Забір’я, Боярки, Борщагівки 
регулярно поповнювали їхні лави. Напри-
кінці серпня москалі розбили і полонили 
Саву Майбороду. Народний переказ свід-
чить, що один з останніх боїв повстанців із 
московським військом відбувався біля села 
Забір’я (тепер Києво-Святошинського райо-
ну) на  виході сучасного Київського шляху 
до Білогородського поля. Там, метрів за де-
сять ліворуч від шляху, і тепер видно з бору 
довгу могилу, в якій, за переказами, похо-
вано понад 30  учасників Коліївщини, що 
загинули в цьому бою. Їх поховали разом зі 
зброєю, одягом і грішми — як святих борців 
за  народну волю. А  далі, біля того самого 
шляху за лісом вже на Білогородському полі 
є ще три могили. Кажуть, що в них поховано 
300 повстанців.

Згідно зі свідченнями мешканця Рубежів-
ки Семена Чернишенка, Савка Плиганенко 
та Яків Сачко-Довгошиєнко вже на  почат-
ку жовтня 1768  року агітували мешканців 
Києва і околиць приєднуватися до «ватаги 
Залізняка і Швачки». Потім вони потрапи-
ли до  «польського села Мотовилівки», де 
взяли 12  підвод з кіньми у  місцевих меш-
канців і розділилися. Яків Сачко попряму-
вав до Солтанівки, що за 10 верст від Мо-
товилівки.

Кінцевим пунктом, згаданим у  протоколі, 
очевидно, був укріплений табір Мирона 
Губи в лісі під Вільшаною. Цей повстанський 
центр наприкінці 1768 — початку 1769 рр. ке-
рував чи не всіма підрозділами повстанців, 
які зосередились тепер у південній частині 
Київського воєводства.

У лютому 1769  року, після нападу крим-
ської орди, Сачко пішов на службу як солдат 
до московського війська під своїм справж-
нім ім’ям — Яків Довгошиєнко. Можливо, це 
була спецоперація повстанського розвідни-
ка. Адже на Уманщині, куди Сачко дійшов з 
московським військом, переслідуючи татар, 
він з групою товаришів знову створює пов-
станський підрозділ і розпочинає самовіль-
но ходити по селах.

За даними Г. Храбана, повстанський під-
розділ Сачка у  другій половині 1769  року 
діяв на  Лівобережжі, а  на  початку 1770-го 
знову перейшов на  підпольське Полісся. 
Шляхтич Юзеф Якубовський жалівся, що зі-
бравши до гурту подібних собі гайдамаків, 
Сачок кілька разів приходив у  польський 
край для грабунку. Зокрема, в  березні 
1770  року напав на  його двір і вотчину  — 
містечко Гостомель.

«А сего 770 года перед тройцыным днем 
(не пізніше 24 травня — авт.), отлучась 
от товарищей своих, пристал к едущим 
в Киев польским обывателям для прода-
жи хлеба, с коими он, Сачок, в Киев прие-
хав… и  будучи в  нижнем городе Киеве 
в сотницком шинку, называемом Судов-
ня, с  киевским казаком Иваном Харла-
ном пил мед, и по выходе из того шинку 
на  улицу взят Киевского магистрата 
сторожами в  магистрат под караул, 
а  оттуда прислан в  Киевскую губерн-
скую канцелярию».

Ось так завершилася повстанська ді-
яльність Якова Сачка-Довгошиєнка. Про 
вирок і покарання документи не повідом-
ляють. Але доля його цілком очевидна. 
Арешт Якова Сачка-Довгошиєнка, на нашу 
думку, поставив крапку в  повстанні на-
двірних козаків, яке розпочалося навесні 
1768  року. Проте, з 1771  року, як свідчать 
архівні документи, гайдамацька війна 
продовжилася... 

Мирослав ЧАЙКОВСЬКИЙ,
член ГО «Асоціація розвитку Обухівщини» та редакційної колегії «Хронік Обухова», краєзнавець
За останнім, безумовно, абсолютно нерепрезентативним опитуванням на сторінці «Хронік Обухова» Яків Сач-
ко і легендарний Микита Швачка мають шанси на потрапляння до оновленого обухівського пантеону.
Значна частин історичних джерел вказує на їх необухівське походження. Втім, є і альтернативні точки зору, 
за якими Сачок, як мінімум, жив в Обухові, максимум — походив з нього. Настільки, наскільки міг дозволити 
собі вихованець Запорізької Січі. Зі Швачкою ще гірше, але, історія — розмите патьоками дощу скло здогадок. 
Одна з них, відомого історика і краєзнавця Едварда Руліковського, наполягає на обухівському походженні 
Швачки. Того самого, про котрого писав Т. Шевченко і співав «Кому вниз».
Уявімо, що зорі над долиною Обуха стали в ряд, і це — правда. І Сачко і Швачка були з Обухова. Подібне 
не просто змінює його історію, воно — відкриває двері до його маловідомих комірчин і дістає звідти нових 
кумирів та героїв з минулого, колись забутих, а зараз відмитих від пилюки забуття.
Звичайно, може бути навпаки. Можливо тому, що отамани були знайомі. Більше того, мали конфлікт. Навряд 
чи історики опустили би цей факт в ситуації, якби обидва були дійсно земляками, а значить, очно чи заочно 
знайомими в тодішньому обухівському селі...

  Є. БУКЕТ 
член правління Національної  

спілки краєзнавців України, м. Київ
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НА КІЛЬКА ДНІВ ОБУХІВЩИНА СТАЛА «МЕККОЮ» ЛИЦАРСТВА

ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГИ ВІД КОМПАНІЇ «БЕСТ» В ОБУХОВІ ТА УКРАЇНЦІ
Компанію «Бест» на Обухівщині вже знають давно. Вона 

підключає інтернет в регіоні за найвигіднішими безлімітни-
ми тарифами. Користувачі можуть замовити підключення 
до мережі Інтернет та кабельного/цифрового телебачення 
у квартиру чи приватний будинок.

Підключення послуг здійснюється всього у три кроки, при 
цьому немає необхідності їхати до офісу, стояти у чергах чи 
заповнювати бланки. Усе можна вирішити за  допомогою 
телефонного дзвінка або on-line заявки. Необхідно лише:

Компанія «Бест» — сучасний Інтернет провайдер. Тут по-
всякчас піклується про своїх клієнтів, створюючи акції та 
програми лояльності для вигідного підключення та ком-
фортного користування послугами. А ще — в Компанії розу-
міють, як важливо заощаджувати час, тому для усіх клієнтів 
створили особистий кабінет, який дає можливість налаш-
тувати та контролювати послугу без додаткових дзвінків 

до  контакт-центру. Доступ до  особистого кабінету можна 
здійснити за допомогою будь-якого гаджету.

Обравши компанію «Бест», Ви отримуєте:
• Можливість підключити Інтернет та кабельне/цифрове 

телебачення якісно та швидко;
• Єдиний тариф для доступу в  Інтернет без обмеження 

трафіку;
• Можливість використовувати акції та програми лояль-

ності;
• Високошвидкісний Інтернет до 500 Мбіт/сек.
• Відсутність додаткового обладнання при підключенні;
• Професійне та оперативне сервісне обслуговування;
• Цілодобову технічну підтримку.
Усі можливості забезпечуються новітніми технологіями 

доступу до  Інтернет, власною сервісною службою та ціло-
добовою технічною підтримкою.
КОМПАНІЯ «БЕСТ» НЕЗАБАРОМ НАДАВАТИМЕ ПОСЛУГИ 
В УКРАЇНЦІ

І гарна новина для мешканців Українки. Наразі в місті вже 
активно проводяться заходи з прокладання мереж компанії 
«Бест». Зокрема вже виконані усі монтажні роботи у багатопо-

верхових будинках по вулиці Будівельників (№№ 1,3,4,5,7 і 8). 
У багатоповерхівках на вулиці Сосновій (№№ 2,5,6 і 8) роботи 
вже розпочалися. А у будинках на Дніпровському проспекті, 
по вулиці Юності, Енергетиків та Зв’язку монтаж мереж роз-
почнеться найближчим часом. Ще з кількома ОСББ тривають 
перемовини. Є всі підстави вважати, що незабаром мешканці 
Українки відчують усі переваги та вигоди високошвидкісного 
Інтернету від Компанії «Бест». А, окрім цього, матимуть змогу 
регулярно переглядати новини Обухова, Українки та всього 
району, котрі транслюються на кабельному телеканалі «По-
гляд». Саме цей телеканал входить до пакету кабельного те-
лебачення Компанії «Бест», і сьогодні є головним ньюзмейке-
ром Київщини та оперативно висвітлює найважливіші події із 
політичного, соціального та культурного життя області.

Пункт обслуговування абонентів Компанії «Бест» в Обухові:
м. Обухів, вул. Миру, 9-ж
Багатоканальні телефони: (044) 377–7‑377, (04572) 60‑377
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

У селі Копачів у «Парку Київська Русь» 
відбувся чемпіонат світу з середньо-
вічного бою. Спеціально на змагання 

до Обухівщини приїхало більше тисячі ли-
царів майже з 30 країн світу. Яскравою   та 
видовищною була і сама презентація ко-
манд-учасниць лицарського турніру.   Дзвін 
мечів, бойових сокир та інших видів старо-
винної зброї, лунав у запеклих баталіях на 
ристалищі, де змагалися команди з України, 
Естонії, Угорщини, Іспанії, Ірландії, Уельсу, 
Польщі, Норвегії Швеції, Шотландії, Мол-
дови, Франції, Німеччини, Бельгії, Англії, 
Фінляндії, Люксенбургу, Нідерландів. Азію 
представили лицарі з Китаю. Крім лицарів 
з європейських держав, на фестиваль  при-
їхали і  заокеанські гості, зокрема з  Австра-
лії, Сполучених Штатів Америки, Аргентини, 
Бермудів, Нової Зеландії, Мексики та Канади.

Чотири дні спортсмени перебували у сти-
лізованому під середньовіччя  наметовому 
містечку на території парку, де з групами 
своїх помічників отримали комфортні умо-
ви проживання із усіма побутовими зруч-
ностями.

На ристалищі билися по-справжньому, 
не постановочно. Бої були повноконтак-
тні, одиночні та групові. У них брали участь 
не лише чоловіки, а й жінки. Кожний бій – 
певне випробування для лицаря. Адже на 
ристалищі потрібно бути не лише вправ-
ним та швидким воїном, а ще і витрива-
лим. Лицарські обладунки мають чималу 
вагу, до того ж   битися доводилося під 
час спеки. Тож поєдинки були успішними 
лише для добре підготовлених учасників. 
Особливого колориту заходу додавало іс-
торичне чоловіче та   жіноче вбрання на 
гостях та учасниках змагань. Складалось 
враження, що знаходишся на великому кі-
ношному майданчику, або за допомогою 
машини часу, потрапив у середньовічне 
минуле. 

Вболівати за лицарів своєї країни до Ко-
пачева  приїхали і групи підтримки. Не рід-
ко тут можна було почути гучні іноземні гас-
ла, що підбадьорювали учасників змагань. 
Бойовий турнір тривав три дні, а по його 
завершенні була урочиста церемонія наго-
родження переможців.

НОВЕ ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ ДЛЯ ДІТЕЙ

В Українці, за  адресою: ву-
лиця Будівельників, 13  по-
будували нове футбольне 

поле, яке днями урочисто від-
крили. На офіційну частину при-
йшло багато жителів прилеглих 
будинків. Вони пильно спосте-
рігали за  будівельними робота-
ми кілька місяців і з нетерпін-
ням чекали їхнього закінчення. 
Незважаючи на  деякі нюанси 
та погодні умови, об’єкт зданий 
на тиждень раніше зазначеного 
терміну.

На святкуванні було дуже ба-
гато охочих побачити результат. 
На  нього завітали також пред-
ставники керівництва міста, юні 
чемпіони футбольного клубу 
«Олімпік», представники центру 
«Спорт для всіх», зірка україн-
ського футболу Олександр Алієв 
і представник компанії, яка і по-
будувала нове футбольне поле.

Тепер стадіон буде відкритий 
для всіх бажаючих.

ЧЕРГОВА 
ЗВИТЯГА ОЛЕКСІЯ 
БОРУТИ
І з нагородою з представницьких змагань додому по-

вернувся майстер спорту міжнародного класу Олек-
сій Борута з Українки.

Молодий спортс-
мен брав участь 
у  Всеукраїнсько-
му турнірі «КУБОК 
М Е Л І Т О П О Л Я » , 
де за  перемогу 
змагалися борці 
більш ніж з 20-ти 
команд України.

Вихованець Обу-
хівської ДЮСШ та 
КОШВСМ Олексій 
Борута, впевне-
но провів чотири 
поєдинки та посів 
найвищу сходин-
ку п’єдесталу по-
шани турніру.
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• ДОМАШНІЙ ЛИМОНАД
Візьміть 3 л води, 1 лимон та 6 ст.л. цукру. 

Очистіть цитрусові від шкірки, вичавіть із них 
сік і додайте цукор. Залийте склянкою гаря-
чої води і ретельно перемішайте. Залийте 
холодною водою і поставте до холодильника.

• БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ «МОХІТО»
Візьміть 150 мл холодної води, доль-

ку лимона, дольку лайма, 2 ч.л. цукру і 
кілька листочків м’яти. Покладіть на дно 
склянки (450 мл) дольки лимона і лайма. 
Залийте водою і додайте листочки м’яти. 

Вміст склянки ретельно розімніть ложкою 
(але не до стану пюре). Заповніть бокал 
дрібним льодом приблизно до середини. 
Влийте цукровий сироп, змішайте і при-
красьте гілочкою м’яти.

• ХОЛОДНА КАВА
Візьміть чашку міцної кави, молоко, цу-

кор і лід. Засипте у високу склянку лід. На 
3\4 заповніть його молоком, потім налий-
те каву і збийте міксером.
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ  СМАЧНОГО!

ПРОХОЛОДНІ НАПОЇ

 ГОРОСКОП  ДОЗВІЛЛЯ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ: історія та цікаві факти

Овен. Для Овнів насту-
пає пора великих поку-
пок і рішучих змін. Го-

роскоп на липень 2019 року обі-
цяє вам великий заряд енер-
гії і активності, яка пророчить 
кар’єрний ріст та поліпшення 
матеріального становища.

Телець. Для Тельців на-
стає сприятливий час, 
щоб розставити пріо-

ритети і, позбувшись зайво-
го, зосередитися на головно-
му. Активний вплив Марса на-
повнить вас енергією, про-
те направити її краще на свій 
внутрішній світ.

Близнюки. Близнюки 
в липні будуть активні 
і дуже щасливі. Однак 

пам’ятайте, що безкоштовний 
сир буває тільки в мишоловці! 
Так що не приймайте імпуль-
сивних рішень — вони можуть 
виявитися необачними.

Рак. Представникам 
цього знака зодіаку го-
роскоп на липень обі-

цяє успіхи в особистому житті. 
Тому використовуйте сприят-
ливий час, щоб зміцнити від-
носини зі своєю другою по-
ловиною. Якщо ви самотні — 
у вас є шанси зустріти пару.

Лев. Для Левів в лип-
ні настане спокійний 
час. Небажано почи-

нати нові справи і робити ве-
ликі покупки. Краще доведіть 
до кінця те, що відкладали в 
«довгий ящик».

Діва. Для Дів липень 
готує безліч романтич-
них переживань. Якщо 

ви самотні — це дуже спри-
ятливий час, щоб зустріти 
«свою» людину. Ну, а якщо ви 
вже знайшли пару, можливо, 
саме зараз ваша любов за-
грає новими фарбами.

Терези. Весь місяць 
Терези будуть перебу-
вати в гармонії з со-

бою і оточуючими. Це най-
кращий час для налагоджен-
ня ділових зв’язків. Тож зо-
середьтеся на роботі: можли-
во, вам надійдуть нові пропо-
зиції.

Скорпіон. У липні 
Скорпіони відчують 
приплив енергії і рі-

шучості через сильний вплив 
Марсу. Тож зосередьтеся на 
кар’єрі, проте намагайтеся 
бути терплячими і уважними 
у сімейному колі.

Стрілець. На представ-
ників цього знаку в лип-
ні чекає продуктивний 

період. У цьому місяці не ви-
ключені і кар’єрні зміни: ваші 
завзятість і старання будуть по-
мічені і оцінені.

Козеріг. Чого в лип-
ні Козероги точно не 
зазнають, так це нудь-

ги. Їх чекає насичений подія-
ми період. Не виключено, що 
представники цього знака 
переглянуть деякі свої жит-
тєві цінності і вирішать інак-
ше розставити пріоритети.

Водолій. Для пред-
ставників цього зна-
ка гороскоп на ли-

пень 2019 року обіцяє вели-
кі можливості – як в особи-
стому житті, так і в профе-
сійній сфері. Це хороший пе-
ріод, щоб підвищити загаль-
ну якість життя.

Риби. Рибам гороскоп 
на липень 2019 року 
обіцяє чималі можли-

вості. Вплив Марса зарядить 
представників цього знака 
енергією і натхненням, яке 
захочеться негайно пустити в 
корисне русло.

Липень
Місяць обіцяє бути напруженим, активним і багатим на події. 
Позначається поєднання енергії Сонця і впливу Марса — 
гримуча суміш…

Щороку 28 червня Україна відзначає День Конституції.
Як приймали Конституцію
У червні 1996  року було прийня-

то Конституцію України. Це сталося 
на  п’ятий рік після проголошення 

незалежності. У ніч з 27 на 28 червня Верховна Рада після 
багатомісячних дебатів ухвалила Конституцію, яка заміни-
ла стару, радянського взірця 1978 року. Під час голосування 
«ЗА» висловилися 315 парламентарів. Згодом процес ухва-
лення Закону став називатись «конституційна ніч».

7 цікавих фактів про Конституцію
• День Конституції України — єдине державне свято, за-

кріплене в самій Конституції.
• Україна була останньою з колишніх радянських рес-

пуб  лік, яка прийняла нову Конституцію.
• «Батьком» Конституції незалежної України називають 

народного депутата Михайла Сироту.
• Загалом до  кожної зі статей було понад 2000  заува-

жень та пропозицій. Всі вони поступово ставилися 
на голосування. Кожен з їхніх авторів міг висловлю-
вати свої міркування.

• Аби прийняти Конституцію ВР безперервно працюва-
ла близько 24 годин.

• Чинна Конституція України складається з 15 розділів 
та 161 статті.

• За 21 рік до Конституції України внесли 6 змін. Востаннє 
вони були внесені 2 червня 2016 в частині правосуддя.

ЦІКАВІ ІДЕЇ НА ВИХІДНІ: де можна відпочити
Якщо до  відпустки ще далеко, 

а  на  довгих вихідних хочеться дійс-
но відпочити, пропонуємо вам цікаві 
варіанти для міні-подорожей, куди 
можна поїхати на день.

Місто‑музей — Переяслав‑Хмель‑
ницький

Це одне з найдавніших міст Київської 
Русі, столиця історичного Переяслав-
ського князівства. А  також місто-му-
зей: тут дуже багато різних експозицій, 
які дозволять вам поєднати культурну 
програму з відпочинком на природі.

Етно‑відпочинок у с. Бузова
У цьому невеличкому, але затишно-

му селі знаходиться етнографічний 
комплекс «Українське село». Цікаві 
експозиції, майстер-класи та невелич-
кий зоопарк — тут є все для комплек-
сного сімейного відпочинку.

Страуси у Ясногородці
В селі Ясногородка розташована 

«Долина страусів»  — страусина фер-

ма і міні-зоопарк. Відвідування ферми 
можна поєднати з відпочинком на Ки-
ївському морі.

Мандрівка через віки — Трипілля
Село Трипілля зацікавить любителів 

історії та археології, а також дослідників 
повстанських місць на Київщині. Серед 
найважливіших пам’яток Трипілля  — 
унікальні музеї та таємнича Дівич-гора.

Атмосфера Київської Русі
Ви хотіли б побувати в Стародавньо-

му Києві і відчути атмосферу Київської 
Русі 5–13  століть? Сьогодні це стало 
можливим завдяки грандіозній ре-
конструкції на 10 гектарах під Києвом. 
«Парк Київська Русь» знаходиться 
в  історично значущому місці, у  с. Ко-
пачів, згаданому в літописах, яке мак-
симально відповідає ландшафту і пов-
торює рослинність Древнього Києва 
тисячолітньої давності.

Неймовірна романтика природи 
в Олександрії

Державний дендрологічний парк 
«Олександрія»  — найбільший ланд-
шафтний парк в Україні, побудований 
в період Нового часу (18–19 століття). 
Парк графської родини Браницьких 
став культовим місцем для відомих 
людей того часу: поетів, художників, 
державних діячів. Знаходиться він 
у Білій Церкві

Загадковий Коростишівський кар’єр
Якщо ви готові до мандрівки за межі 

Київської області, Коростишівський 
кар’єр  — чудовий варіант для актив-
ного відпочинку в  теплу пору року. 
У невеликого містечка є власні пам’ят-
ки, а також старовинний костел, а го-
ловне — гранітний кар’єр, де можна 
зробити незабутні світлини.

Місто з неймовірною історією — Ко‑
ростень

Лише кілька годин на  електричці і 
можна потрапити у  місто з приголо-
мшливою історією. Місто було засно-
ване в 8 столітті під ім’ям Іскоростень. 
Назва міста означає: «з-кори-стіни». 
У 945 році війська князя Мала, які пов-
стали проти нестерпних поборів київ-
ського князя Ігоря, здобули перемогу 
над княжим військом, а  самого Ігоря 
вбили. За це дружина князя Ольга по-
мстилася древлянам — захопила Іско-
ростень і спалила місто. Здається, лише 
ця історія знайома всім ще зі шкільних 
лав, варта того, аби відвідати це місто.

СКІЛЬКИ ВІДПОЧИВАТИМУТЬ УКРАЇНЦІ НА ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ
День Конституції України відзначаємо у п’ятницю 28 червня, який буде вихідним 
днем.
Отож загалом матимемо 3 вихідних.
До речі, у червні в українців було лише 18 робочих і 12 вихідних днів.
Більш того 27 червня рекомендовано зробити коротким робочим днем.


