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Одним із пріоритетів нової влади є якість 
медичних послуг та їхня доступність для 
кожного громадянина. На Обухівщині та 
Васильківщині десятки пацієнтів пройшли 
обстеження у фахівців Інституту серця.

«Я ВІД КОНОНЕНКА»: 94-ИЙ ОКРУГ 
АТАКУВАЛИ «МЕРТВІ ДУШІ»

У ніч на 9 липня 94-ий ок-
руг взяв «нову висоту» 
в практиці фальсифіка-

ції виборів. Згідно з копією ві-
домості, яка опинилася в роз-
порядженні редакції, 9 липня 
з 1 до 2 години ночі одразу 
вісім кандидатів в народні де-
путати України по 94-му округу 
вносили до окружної комісії 
подання на заміну членів ДВК.

Всі «двійники» Олександра 
Дубінського та інші кандидати, 
яких підозрюють у зв’язках з 
Ігорем Кононенком, рапто-
во вирішили замінити своїх 
представників у ДВК. Жан Но-
восельцев, Ярослав Бугаков, 
Вадим Дубинський, Максим 
Дубинський, Дмитро Зерниць-
кий, сам Ігор Кононенко, а 
також партії «Самопоміч» та 
«Європейська солідарність», 
— якщо вірити своїм очам і 
документам, ці люди 9 липня 
зібралися після години ночі в 
окружній комісії і подали по-
дання на заміну членів ДВК.

Час подачі починається з 1:15 
і записано з різницею в кіль-
ка хвилин. Більш того, судячи 
з відомісті, якийсь член ОВК 
працював з 1 до 2 ночі, старан-
но вписуючи заяви, що йшли 
одна за одною. Неозброєним 
оком помітно, що всі записи 
зроблені однією рукою. До 
речі, згідно із законом, чле-
ни ОВК вночі не працюють, а 
сплять, як всі нормальні люди, 
а подання повинні подавати 
особисто кандидати або їхні 
офіційні представники.

Чому Кононенку і всім його 
технічним кандидатам термі-

ново знадобилося посеред 
ночі замінити своїх людей у 
виборчкомах? Справа в тому, 
що після останнього засідан-
ня ОВК 9 липня нардеп Ігор 
Мосійчук подав заяву до Наці-
ональної поліції про порушен-
ня справи за фактом подачі в 
Окружну виборчу комісію ок-
ругу №94 (Обухів, Васильків) 
технічними кандидатами Ігоря 
Кононенко, партією «Євро-
пейська солідарність», а також 
«Самопоміч» сфальсифікова-
них списків членів дільничних 
виборчих комісій.

Нардеп виявив, що Ігорем 
Кононенко від свого імені і від 
своїх технічних кандидатів, ви-
ставлених їм на округ, були за-
реєстровані як члени місцевих 
виборчкомів так звані «мертві 
душі» – люди, які фізично не 
можуть бути членами ДВК. Жи-
телі інших областей, українці з 
ОРДЛО, діти або померлі.

Наприклад, за даними 
екс-«радикала» Мосійчука, 
кандидат Жан Новосельцев 
подав на ДВК №320747 Гонча-
ренко Зінаїду Михайлівну. За 
вказаним номером телефону 
жінка відповіла, що згоди не 
давала, а сама вона проживає 
в Харківській області. Також 
Новосельцевим подана на 
ДВК №320739 Харченко Люд-
мила Кузьмівна. За вказаним 
телефоном підняли трубку і 
підтвердили, що номер її, але 
згоди працювати вона не да-
вала.

Партія «Європейська со-
лідарність» подала на ДВК 
320742 Дігтяр Олександру Яків-

ну. З її номеру повідомили, що 
згоду не давали і проживають 
в Києві. Кандидат Юрій Саба-
щук подав на ДВК №320747 
Дудченко Юрія Михайловича. 
Він готовий працювати чле-
ном комісії, але за місцем сво-
го проживання — в Сумській 
області.

І це далеко не всі приклади. 
В результаті даної спланова-
ної диверсії штабу Кононенка 
на території Обухівського ра-
йону не зібралася жодна міс-
цева виборча комісія, а в Ва-
сильківському районі змогла 
зібратися тільки одна. Тепер 
всі ці технічні кандидати Ігоря 
Кононенка в ніч на 9 липня 
оформили масову подачу по-
дань на заміну своїх членів у 
виборчкомах.

Схема фальсифікаторів 
наступна: мертві душі після 
встановлення факту фальси-
фікації спішно замінюються 
«своїми» людьми, які і забез-
печують потрібний результат 
в день виборів на виборчих 
дільницях. Виявити її дуже 
просто – після реєстрації за-
яви Ігоря Мосійчука в полі-
цію правоохоронцям достат-
ньо буде встановити місце 
перебування кожного з кан-
дидатів в нардепи – тих, хто, 
згідно з відомістю, з 1:15 до 
2:15 9 липня особисто пода-
вав подання на заміну своїх 
членів ДВК.

Шанс на те, що свавілля на 
94-му окрузі не пройде, є. 
10  липня поліцейські почали 
опитувати членів окружної 
виборчої комісії за фактом 

ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ:
«Ефективність і якість роботи українськго 
Парламенту буде напряму залежати від того, 
скільки представників команди Президента 
України увійде до нової Верховної Ради»

 ОТАКОЇ!

МІСТИЧНИЙ КИЇВ: страшні 
та моторошні місця
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Наскільки Ви довіряєте таким політикам? 

група РЕЙТИНГ |  Моніторинг електоральних настроїв українців  |  6-10 липня 2019 

НАСКІЛЬКИ 
ВИ ДОВІРЯЄТЕ 
ТАКИМ 
ПОЛІТИКАМ?
* За даними групи Рейтинг

 СОЦІОЛОГІЯ

 РЕЙТИНГИ

ЗА КОГО ВИ 
ПРОГОЛОСУВАЛИ Б, 
ЯКБИ ВИБОРИ 
ВІДБУЛИСЯ НАСТУПНОЇ 
НЕДІЛІ?
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Група Рейтинг. Моніторінг електоральних настроїв 
українців 6-10 липня 2019 року
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За останнім опитуванням  соціологічної 
групи Рейтинг, якби позачергові парла-
ментські вибори проходили у найближчу 
неділю,  до Верховної Ради потрапило б 
5 політичних партій — «Слуга народу», 
«Опозиційна платформа — За життя», 
«Європейська солідарність», «Голос» та  
ВО «Батьківщина». 
Інші політичні сили опинилися б за ме-
жею проходження до Парламенту

підробки документів та вне-
сення сфальсифікованих 
списків членів дільничних 
виборчих комісій.

З огляду на те, що неодно-
разово звучали раніше в 
пресі заяви про масштаб-
ні фальсифікації на окрузі 
№94, де намагається прор-
ватися до влади найближ-
чий друг Порошенка, за-

лишається сподіватися, що 
реформована поліція все 
ж приділить належну увагу 
заяві чинного народного 
депутата. І що правоохо-
ронці нарешті перестануть 
дивитися крізь пальці на 
порушення закону «смотря-
щим» регіону Ігорем Коно-
ненко.

Джерело: ForUm



2 ОБУХІВ-УКРАЇНКА16 липня 2019 року • №5 (06)

Я кісна і доступна медицина є одним 
із показників здорового розвитку 
держави, і, на  жаль, Україна сьогод-

ні за цим показником відстає не лише від 
розвинутих країн, а  навіть від найближ-
чих сусідів білорусів. Парадокс в тому, що 
в Україні багато справжніх фахівців з меди-
цини, однак тисячі людей залишаються без 
якісного медичного обслуговування саме 
через систему охорони здоров’я. І якщо 
у жителів великих міст ще є можливість от-
римати консультації спеціалістів і пройти 
сучасне обстеження, то на периферії один 
фельдшер може лікувати від усіх хвороб 
мешканців трьох сіл, маючи у  своєму ар-
сеналі лише тонометр та стетоскоп. Цього 
тижня на Київщині десятки пацієнтів мали 
можливість пройти обстеження у фахівців 
Інституту серця, які провели консультацій-
ні прийоми в Обухівській та Васильківській 
центральних районних лікарнях з ініціати-
ви кандидата у народні депутати Олексан-
дра Дубінського, для якого доступність ме-
дицини є одним із пріоритетних напрямів 
роботи на виборчому окрузі.

Серцево-судинні захворювання на  сьо-
годні є найпоширенішими у світі хвороба-
ми, а також головною причиною смертності 
на всій планеті Земля. Щорічно вони заби-
рають понад 17 мільйонів людських життів. 
Україна є одним із лідерів за рівнем смерт-
ності саме від ССЗ, а  порівняно з більш 
розвиненими країнами Європейського 
Союзу в  нашій державі від хвороб серця 
помирає вчетверо більше людей. Шляхи ж 
подолання цієї проблеми — якісна діагнос-
тика та завчасне лікування.

15 та 16 липня в Обухівській та Васильків-
ській ЦРЛ провели консультативні прийоми 
фахівці найкращого в  Україні кардіохірур-
гічного закладу європейського типу — Інсти-

туту серця. Кардіо-
логи та флебологи 
за  допомогою 
сучасного облад-
нання обстежили 
десятки мешкан-
ців Київщини та 
надали професій-

ні консультації найскладнішим пацієнтам 
районних лікарень. Для медичного  ж пер-
соналу районних закладів столичні спеціа-
лісти прочитали професійні лекції.

Новий Президент Володимир Зеленський 

заявив, що доступність якісної медицини 
не лише для заможних, а й для всіх укра-
їнців має стати одним із пріоритетів його 
курсу. Олександр Дубінський як кандидат 
у нардепи від партії «Слуга Народу» повні-
стю підтримує курс нової влади, а шляхом 
досягнення своєї мети вважає подолан-
ня корупції як на  державному рівні, так і 
на місцях.

«Обравши нового президента, люди пові-
рили у реальність справжніх змін, зокрема 
й у  медицині. Сьогодні багато обговорю-
ють реформу Супрун, однак проблема по-
лягає не в персоналіях. У нашої медицини 
на сьогодні є дві головні проблеми: коруп-

ція, яка тягне за собою неефективність, та 
глобальна нестача коштів. І якщо оціню-
вати реформу Супрун саме з погляду цих 
проблем, то можна зрозуміти і причини її 
невдачі, адже багато в чому це не рефор-
ма системи охорони здоров’я, а  рефор-
ма фінансування охорони здоров’я. Вона 
не усуває головну проблему — брак коштів, 
а  лише перерозподіляє існуючі мізерні 
кошти на користь того, що нині в міністер-
стві вважають пріоритетом, тобто на  ко-
ристь первинної допомоги», — пояснює 
Олександр Дубінський.

При цьому він зазначає, що за  умови 
нестачі фінансування медицини навіть 
у  заявлених рамках існує великий ризик 
провалу реформи.

«Через недостатнє бюджетне фінансу-
вання сімейним лікарям поступово об-
межать можливості направляти пацієнтів 
до  фахівців вторинної медицини держав-
ним коштом. Сімейний лікар лікуватиме 
бідних від усіх хвороб одразу, а для бага-
тих він перетвориться на рекламного аген-
та приватних клінік. У фіналі для більшості 
населення доступними залишаться лише 
первинна медицина у вигляді консультації 
сімейного лікаря і виклик швидкої. Реш-

та  — знову  ж таки за  готівку», — аналізує 
Дубінський.

Вихід із ситуації, що склалася, кандидат 
вбачає у комплексності реформи — одно-
часному збільшенні фінансування галузі 
та підвищенні її ефективності.

«Медицині потрібні гроші. Але ми з вами 
розуміємо, що їх неможливо «намалюва-
ти» зі стелі. Добрими намірами тут нічого 
не зробити — бюджет країни порожній. По-
трібно створювати умови для того, щоб за-
лучити в галузь гроші саме не з бюджету, — 
каже він. — Власне, в залученні додаткових 
коштів і створенні умов для їх ефективно-
го витрачання і має полягати медична ре-
форма».

Ще одним чинником затягування розвит-
ку медицини в  Україні є те, що українські 
чиновники і можновладці самі не лікують-
ся в  лікарнях «для народу», а  мають свої 
Феофанії або літають отримувати медичні 
послуги за кордон.

«Якщо депутат відпочиває на  Маль-
ті, його будуть мало цікавити проблеми 
одеських курортів. Якщо він сам ліку-
ється в  Німеччині, його не  хвилюватиме 
те, в яких умовах перебувають пацієнти 
в  українській глибинці. Розграбовуючи 
країну, попередня влада набивала свої ки-
шені, розповідаючи про кризу в  державі. 
Але ж ми добре розуміємо, що ніякої кризи 
немає, а  вони просто крадуть наші гро-
ші», — повторює Дубінський головний ло-
зунг своєї передвиборної кампанії.

Сьогодні кожна третя українська сім’я 
не може дозволити собі якісне лікування, 
і це, безумовно, є проблемою державно-
го рівня. У той самий час ті, хто мали б цю 
проблему вирішити, відмежовують себе 
від народу в  закритих клініках. Депутати 
не вистоюють по три години у чергах, щоб 
здати кров у поліклініці, не встають о п’я-
тій ранку, щоб отримати талон до  лікаря, 
і вже точно не лежать під крапельницями 
після операції в коридорі районної лікар-
ні, тому що в палатах місць на всіх пацієн-
тів не вистачає.

Тому по-справжньому змінити українську 
медицину зможуть не  олігархи, а  ті пред-
ставники влади, які лікуватимуться разом 
із народом, які розумітимуть і переймати-
муться проблемами народу, які житимуть і 
відпочиватимуть не в закордонних маєтках 
за  високими парканами, а  разом із про-
стим українським народом. 

 ВИБОРИ — 2019

ЗДОРОВ’Я ЯК ПРІОРИТЕТ:  на Обухівщині 
та Васильківщині десятки пацієнтів 
пройшли обстеження у фахівців 
Одним із пріоритетів нової команди Президента є якість медичних послуг та їхня доступ
ність для кожного громадянина.

  Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

 Закінчення. Початок на стор. 1

БИТВА ЗА 94-Й ОКРУГ:  
ЗРОБИ СВІДОМИЙ ВИБІР!
 Одномандатний виборчий округ № 94
Межі: Васильків, Обухів, Васильківський, Обухівський райони
Центр: м.Обухів
Зареєстровано: 42 кандидати-мажоритарники
Очевидно, що на цьому окрузі для конкурентів найбільш незручним є Олександр Дубін-

ський, представник партії Президента України Володимира Зеленського.
Дубінський Олександр Анатолійович
Народився 18 квiтня 1981 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, телеведучий, ІП «1+1 Продакшн», безпар-
тійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«СЛУГА НАРОДУ».

У нього на окрузі одразу троє клонів, і один з них проживає у Смілі (Черкащина). Також є 
ще троє кандидатів — колишніх журналістів «1+1». За останньою інформацією, один з клонів 
журналіста Олександра Дубінського, Олексій Дубинський, зареєстрований ЦВК кандидатом 
у народні депутати, заявив про рішення зняти свою кандидатуру.

«Подивившись відеозвернення кандидата від політичної партії «Слуга народу» 
Олександра Дубінського, я усвідомив увесь масштаб брудної передвиборчої кампанії, 
яка розгорнута на  нашому 94‑му окрузі. Я  шокований тим, як веде кампанію про‑
ти нього представник минулої влади — перший заступник голови парламентської 
фракції «БПП» в Раді Ігор Кононенко і його права рука Жан Новосельцев. І мені со‑
ромно, що певним чином причетний до цього бруду», — заявив Дубинський у своєму 
зверненні.

З початком виборчих перегонів Олександр Дубінський оголосив «війну» за  94-й округ 
кнопкодаву та фігуранту 21  антикорупційного розслідування Ігорю Кононенку, котрий 
на той час очолював обласний штаб БПП (нині «Європейська солідарність»).

Кононенко Ігор Віталійович
Народився 21 серпня 1965 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, 
проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Як повідомляють ЗМІ, Кононенко останній рік щедро «засівав» цей округ і піарився 
на державних субвенціях, коштах з облбюджету. Він вийшов з БПП після президентських 
виборів, пообіцявши дати дорогу молодим у списку партії.

Саме між Дубінським та Кононенком і точитиметься основна боротьба за  депутатський 
мандат на 94-му виборчому окрузі.
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 ПОДІЇ ТА СИТУАЦІЇ
ОБУХІВ. 9 липня. Між Обуховом та Українкою 
вандалами порізано магістральні кабелі кількох 
провайдерів.
ОБУХІВ. 2 липня. На пішохідному підземному пе-
реході до ККПК викрадачі металу зняли три шве-
лера – пандуси. Ще один, вже майже демонтова-
ний, підготували до крадіжки. 
УКРАЇНКА. 1 липня. На Дніпровському проспек-
ті, поблизу супермаркету Велика Кишеня сталася 
аварія. Водій легкового автомобіля врізався в 
опору енергомереж. На місці події працював на-
ряд поліції. Ведеться слідство. 
ОБУХІВ. 1 липня. Невідомі особи у місті Обухів 
по вулиці  Київській з метою наживи організували 
незаконний бізнес, зокрема два ігрових заклади, 
де проводились азартні ігри з отриманням гро-
шового виграшу. У рамках кримінального прова-
дження, відкритого за ч. ст. 203-2 Кримінального 
кодексу України, під час проведення санкціоно-
ваного обшуку у торгових закладах під марками 
«Космолот» та «Золота підкова» працівники Обу-
хівського відділу поліції вилучили 21 одиницю 
комп’ютерної техніки, за допомогою якої прово-
дились азартні ігри.

 ЕКОЛОГІЯ

 АКТУАЛЬНО

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ? БУДЬ 
ЛАСКА!

РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНЦІ ТА ОБУХІВСЬКОМУ 
РАЙОНІ

М іж Регіональним сервісним центром МВС та 
виконавчим комітетом Української міської 
ради підписано узгоджене рішення щодо 

надання адміністративних послуг з державної ре-
єстрації (перереєстрації) транспортних засобів та 
видачі (обміну) посвідчення водія. Наразі  вирішу-
ється питання закупівлі необхідного обладнання 
та проходження стажування адміністраторів Цен-
тру надання адміністративних послуг (ЦНАП) міста 
Українка.

У країнська міська рада та Асоціація розвитку спорту і туризму України 
підписали меморандум про партнерство. Документ завізували свої-
ми підписами в. о. міського голови м. Українка Тетяна Кучер і прези-

дент Асоціації Лія Корнієнко.
Це партнерство відкриває нові можливості для розвитку і створення 

туристичної привабливості Українки та майбутнього ОТГ. Меморандум 
передбачає партнерство і співробітництво сторін у сфері розвитку та 
просування туризму, включаючи спільну організацію та проведення 
пізнавально-розважальних подорожей, фестивалів, конкурсів, зма-
гань, а також створення умов для розвитку різних видів активного від-
починку.

Днями представники керівництва міста разом с партнерами вже відві-
дали деякі села району з метою напрацювання перших кроків спільної 
роботи. Нашому краю є чим пишатись, що розповісти і чим здивувати.

Наразі йде створення реєстру туристичних об`єктів району. В планах є 
зробити Українку та весь район туристично привабливим для внутріш-
нього та міжнародного туризму.

ПАКЕТ НЕ ПОТРІБЕН!
В місті у Всесвітній день відмови від 

поліетилену ГО «На позитиві» про-
вела еко-акцію. Волонтери організа-

ції розробили соціальний постер і ходили 
з ним вулицями Українки. Дівчата розпо-
відали мешканцям про цей день, ділилися 
інформацією про те, чим зашкоджує плас-
тик планеті, як відмовитись від пакетів і 
яку знайти йому заміну. Бажаючі фотогра-
фувались разом з волонтерами.

Більшість містян позитивно ставилися до 
ідеї відмови від поліетилену. Багато людей 
вже роблять перші кроки для цього. На 
ринок та магазини ходять з тряпчаними 
сумками та мішечками. Прагнуть не клас-
ти фрукти, на які одразу можна наліпити 
цінник, в пакети. Крупи і цукор насипати в 
свої багаторазові торбинки.

Відмовившись від поліетилену лише на 
один день, ми вже допоможемо планеті. І 
це лише перший крок до свідомого спожи-
вання.

 ЗДОРОВ’Я  АКТУАЛЬНО

НЕМАЄ ЛІКІВ — ПОДЗВОНИ: в Україні 
з’явилась «гаряча лінія» щодо 
нацпереліку лікарських засобів
Упродовж 2 місяців — з 1 липня і до 30 серпня — працюватиме все
українська інформаційна експертна «гаряча лінія» щодо Національ
ного переліку основних лікарських засобів, формування потреби 
у ліках, регіональних закупівель. На неї можуть звертатися лікарі і 
представники департаментів охорони здоров’я.

П ро це повідомляє МОЗ України, за-
значаючи, що Нацперелік основних 
лікарських засобів є гарантією без-

оплатного базового лікування громадя-
нам України, а для лікарів — це можливість 
призначити пацієнту ліки з доведеною 
ефективністю і без ризику, що пацієнт від-
мовиться проходити курс лікування через 
високу вартість ліків. 

«Гаряча лінія» працюватиме за номера-
ми: (097) 848-98-36, (050) 873-18-93 протягом 
двох місяців в будні, тричі на тиждень, три 
години на день.

ЗА НОСІННЯ ЯКОЇ ФОРМИ ШТРАФУВАТИМУТЬ 
УКРАЇНЦІВ

І з 3-го липня громадяни, які одягатимуть 
військову форму і при цьому не матимуть 
жодного відношення до  служби, будуть 

платити штраф у розмірі 2550–3400 грн.
Згідно із законом, українців, які не мають 

права носити форму, за носіння військової 
форми із знаками розрізнення військово-
службовців ЗСУ або інших військових 
формувань, штрафуватимуть. У  разі пер-
шого порушення штраф складатиме 2550–
3400  грн. Тих, кого повторно впіймають 
у незаконно одягнутій формі, оштрафують 
на суму від 3400 до 6800 грн. У будь-якому 
випадку, форму у порушників конфіскують.

Також законом передбачається кримі-
нальна відповідальність за  осквернення 
або руйнування могил та пам’ятників вій-
ськових, які брали участь у  відсічі агресії 
Російської Федерації. За це каратимуть об-
меженням волі на строк від трьох до п’яти 

років або позбавленням волі на той самий 
строк.

Також купівля чи продаж ордена, меда-
лі чи будь-якої відзнаки, або їхнє неза-
конне носіння означатиме для порушника 
штраф — від 850 грн до 6800 грн.

За підробку державних нагород накладати-
муть штраф від 1700 до 3400 грн із конфіска-
цією незаконно виготовленої нагороди.

 ОФІЦІЙНО

БАСЕЙНУ В УКРАЇНЦІ БУТИ!
Українка — місто відоме своїм чудовим розташуванням на березі Дніпра, де мешканці та 
гості міста можуть дихати свіжим повітрям, відпочивати та плавати. Але це тільки 
в літню пору, коли тепло. А коли холодно?

Українка має потребу в басейні вже багато років. Щоб дати змогу містянам займатися пла-
ванням впродовж усього року. Нещодавно з’явилася чудова новина: в  місті таки плану-
ють збудувати басейн. Група компаній «Доброград», яка успішно здала в Українці будинок 
за адресою Київська 1-в, а по країні ще близько 30 об’єктів, викупила у колишніх власників 
кілька споруд в місті для їхньої реконструкції.

Перший об’єкт — це так званий оглядовий майданчик — «скелет».
«Найголовніше завдання — привести його до естетичного виду, укріпити та зробити 

з нього лаунж‑зону для відпочиваючих на пляжі», — розповідає представник групи компа-
ній «Доброград» Євген Барильський. Але головний виклик полягає у будівництві басейну. 
Розташувати його планують на місці колишнього «Растафарі». За планами нових власників 
тут буде новий сучасний спортивно-оздоровчий комплекс.

За попереднім розрахунком, розмір басейну обмежувався 23 метрами. Але стандартний 
розмір доріжки для професійного заняття плаванням та проведення відповідних змагань 
є 25 метрів. Тому на засіданні виконавчого комітету, а до цього на слуханнях у постійній 
профільній депутатській комісії, в. о. міського голови м. Українка Тетяна Кучер наполягла 
на тому, щоб розмір басейну було збільшено до стандартних 25 метрів. Ця пропозиція зна-
йшла підтримку у всіх.

Власники майбутнього басейну, окрім того, готові взяти на себе соціальне навантаження, 
а саме — безкоштовні уроки плавання для школярів міста. Очікується, що басейн в Українці 
з’явиться вже у 2020 році.
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 УКРАЇНКА ФІНАНСИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ВВОДИТЬ 
У ОБІГ БАНКНОТУ В 1000 ГРИВЕНЬ
Національний банк повідомив, що з 25 жовтня 2019 року українці 
зможуть користуватися банкнотою номіналом у 1000 гривень.

Голова Національного банку 
України Яків Смолій оголосив 
про зміни у  номінальному ряді 
банкнот та монет, спрямовані 
на  впорядкування готівкового 
обігу гривні.

Він озвучив такі нові рішу-
чі кроки Національного банку 
на цьому шляху:

1. Монети 1, 2 та 5 копійок пере-
стануть бути платіжним засобом 
в  Україні та будуть виведені з 
обігу з 1 жовтня.

Також з обігу поступово виво-
дитиметься монета номіналом 
25 копійок, яка поки залишиться 
платіжним засобом.

2. Національний банк з 
25  жовтня вводить у  обіг банк-
ноту нового найвищого номіна-
лу — 1 000 гривень.

У результаті — після завершен-
ня процесу вилучення дрібних 
монет і введення в  обіг банкноти нового 
номіналу — номінальний ряд гривні скоро-
титься із 17 до 12 номіналів.

«Всього в ньому залишиться 6 номіналів 
монет та 6  номіналів банкнот. Так він 
стане більш впорядкованим, — уточнив 
Яків Смолій. — Саме ряд з 11–13 номіналів є 
найбільш вживаним підходом для провід‑
них країн у  різних куточках світу  — від 
США, Канади, Великої Британії до Чехії, Да‑
нії, Швейцарії та Австралії».

Тож громадянам слід пам’ятати, що з 
1 жовтня монети 1, 2  та 5 копійок переста-
нуть бути платіжним засобом в Україні. Від-
тоді їх не прийматимуть під час розрахунків 
готівкою за товари та послуги.

Водночас громадяни зможуть без обме-
жень та безкоштовно обміняти ці монети 
на  монети та банкноти інших номіналів 
упродовж наступних трьох років:

• упродовж першого року з дати вилу-
чення їх з обігу — до 30 вересня 2020 року 
включно  — в  усіх відділеннях українських 
банків;

• упродовж трьох років з дати вилучення 
їх з обігу — до 30 вересня 2022 року включ-
но  — у  Національному банку та уповно-
важених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, 
Райффайзен банк Аваль).

На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок 
поки що залишаться у  готівковому обігу. 
Ними можна буде розраховуватися. Але ті 
монети, що потраплятимуть у банки, не по-
вертатимуться назад у  обіг і поступово їх 
ставатиме все менше.

Для полегшення готівкових розрахунків 
в  Україні можуть застосовуватися правила 
заокруглення загальних (у чеку) сум розра-
хунків готівкою за товари (роботи, послуги) 
до сум, кратних 10 копійкам.

 ДОСВІД

ЯК ДОПОМАГАЮТЬ ЛЮДЯМ ІЗ ЗАЛЕЖНІСТЮ
Д ля допомоги й нагляду над засудже-

ними, запобіганню вчинення кримі-
нальних правопорушень у  2017  році 

по  всій Україні було створено 499  упов-
новажених органів з питань пробації та 
6  управлінь пробації в  міжрегіональних 
управліннях з питань виконання кримі-
нальних покарань та пробації.

Філії «Центру пробації» з’явилися і на Ки-
ївщині, зокрема в Обухові і Василькові, що 
входять в  94-й округ.  Сьогодні наша роз-
повідь про позитивну практику Васильків-
ського міськрайонного відділу філії Дер-
жавної установи «Центр пробації» у м. Києві 
та Київській області та їхню співпрацю з во-
лонтерами Василькова, які створили в місті 
Центр адаптації алко- і нарколежних.

До Центру адаптації звернулись василь-
ківські інспектори «Центру пробації» Ірина 
Ніжніченко і Ольга Меліхова з проханням 
взяти на реабілітацію суб’єкта пробації Ан-
дрія, який має наркотичну та алкогольну 
залежність і по  факту є базхатьком, адже 
не  має ні житла, ні роботи, ні родини. Він 
давно втратив сенс власного життя.

Працівники відділу пробації познайомили 
Андрія з керівником Центру адаптації алко- 
і наркозалежних Інессою Зоренко, яка і 
запросила його до  свого Центру, де йому 
безкоштовно допоможуть адаптуватись 
до нового життя.

Варто нагадати, що Центр адаптації у  Ва-
силькові діє вже кілька років. Інесса Зорен-
ко разом зі своєю командою однодумців та 
волонтерів забирає людей із залежністю з 
вулиці або знайомиться з ними під час безко-
штовних обідів, які влаштовує міжнародний 
фонд «Допомога ближньому» щосереди та 
щосуботи.

На сьогодні у  Центрі адаптації налічуєть-
ся 11  осіб. За  5  років через Центр пройшли 
адаптацію 60  осіб, з них 20  пристосувались 
до  нормального життя у  соціумі: мають ро-
боту, родину, і живуть без натяку на колишню 
залежність.

Окремого приміщення Центр адаптації нар-
ко- та алкозалежних поки що немає. Інесса 

Зоренко надала 
частину власного 
будинку, де вони і 
проживають. А ось 
щоб мати змогу 
харчуватись, підо-
пічні Центру мають 
заробляти власні 
кошти. Це так зва-
на трудотерапія. 
На  думку Інесси 
Зоренко, схиль-
ність до  алкоголю 
та наркотиків має 
духовну причину, це ніби якась одержимість, 
тож і лікувати цю хворобу душі варто словом 
Божим. «Саме віра в  Бога дозволяє таким 
людям робити успіхи і припинити вживати 
алкоголь чи наркотики. Про це свідчать ті 
численні подяки від людей, яким ми допо-
могли адаптуватись, — і сьогодні у них є сім’ї, 
діти, вони після багаторічної «наркоманської 
практики» вже не згадують про голку. Тож такі 
люди ходять у церкву, і якщо їм це допомагає, 
то чому ж не використовувати цей метод», — 
зізнається керівник Центру адаптації.

У теплому колі спілкування за великим сто-

лом працівники Василь-
ківського відділу «Центру 
пробації» і члени коман-
ди Центру адаптації радо 
вітали Андрія, який зні-
яковіло, із сумом в очах, 
що давно втратили 
блиск, але з надією в душі 
на виправлення, на кра-
ще життя розповів про 
своє непросте минуле, 
про шлях, який він про-
йшов, тікаючи від себе, 
переїздивши з міста Суми 
в  інші населені пункти, 
де й знаходив «друзів», 

які раз за  разом затягували його на  шлях 
залежності та ночівель під відкритим небом. 
Родина відмовилась від нього, з дружиною 
розлучений і зв’язків не підтримує. На запи-
тання інспектора пробації, чому обрав такий 
шлях свого життя, Андрій відповів: «Наркоти-
ки вживав через дурницю, бо хотів драйву та 
нових відчуттів», про що тепер жалкує.

Попереду в  Андрія, як і в  усіх підопічних 
Центру адаптації, довгий і доволі непростий 
шлях звільнення від наркотичної залежно-
сті як фізично, так і духовно. Але нудьгу-
вати йому там не  доведеться. На  території 

Центру адаптації є домашня худоба: свині, 
кози, вівці, кролі та гуси, за якими потрібен 
постійний догляд. Тож мешканці Центру 
ведуть господарство, виконують низку ін-
ших робіт. Трудотерапія не лише відволікає 
від думок про наркотики чи алкоголь, але 
і допомагає освоїти нові уміння та корисні 
навички. Проте курс адаптації нарко- та ал-
козалежних включає не лише трудотерапію, 
а й відпочинок. Підопічні Центру зізнають-
ся, що вже не очікували, що в їхньому житті 
будуть і лазня, і смачний обід, і справжня 
родинна турбота та піклування.

Довідково: Пробація  — це система наг-
лядових та соціально-виховних заходів, 
що застосовуються за  рішенням суду та 
відповідно до закону до засуджених, вико-
нання певних видів кримінальних покарань, 
не  пов’язаних з позбавленням волі, та за-
безпечення суду інформацією, що характе-
ризує обвинуваченого. Суть пробації поля-
гає у встановленні нагляду за засудженим з 
покладенням на нього певних зобов’язань й 
обмежень, без ізоляції його від суспільства 
(відвідувати центри пробації, періодично 
зустрічатися з наглядовим офіцером, бра-
ти участь у певних різновидах діяльності, 
дотримуватися законослухняної поведін-
ки тощо).

В УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ ПОСТАВИТИ БМП

Н а земельній комісії депутати розгля-
дали питання про можливість вста-
новлення в  місті нового пам’ятника: 

оригінальний бойовий БМП (списаний) 
на  постаменті. З таким проханням до  Укра-
їнської міської ради звернулися ветерани 
війни в  Афганістані та АТО. Для установки 
вони запропонували кілька майданчиків 
у центрі міста. А саме: зелена зона між Дні-
провським 17, 18 і 20, або на в’їзді в місто з 
боку Обухова.

Неоднозначно сприйняли депутати подібне 
прохання. Не всі згодні, що для такого пам’ят-
ника місце між багатоповерхівок. Був запро-
понований варіант встановити БМП на  Ста-
рій Українці, в  сквері біля пам’ятника ВВВ. 
Не  знайшла великої підтримки пропозиція 
поставити пам’ятник в центрі міста і в корис-
тувачів соцмереж, куди на обговорення було 
виставлено це питання. Більшість жителів — 
за  увіковічнення пам’яті ветеранам війни, 
проте не таким чином.

В ІНФЕКЦІЙНОМУ ВІДДІЛЕННІ ІДЕ 
МАСШТАБНИЙ РЕМОНТ

П ро жахливий стан інфекційного відділення в Українці знають не тільки мешканці міста та 
району. Сюжети з даного відділення неодноразово висвітлювалися багатьма централь-
ними телеканалами та друкованою пресою. Фотографіями і обурливими коментарями 

наповнені і соцмережі. Частіше за всіх про стан медичного закладу із потрісканими стінами, 
пліснявою на стелі і брудними матрасами непокояться матусі, котрі вимушені лікувати своїх 
діточок в стінах цієї лікарні.

Зараз в приміщенні інфекційного відділення ідуть повномасштабні будівельні роботи. За сло-
вами головного лікаря Обухівської районної лікарні Ігоря Біліченка, капітальний ремонт по-
чався ще у січні і здійснюється згідно усіх стандартів для інфекційних відділень. Наразі вже 
встановлені пластикові вікна та двері — зовнішні та внутрішні. Робиться ремонт обох поверхів. 
Очікується, що об’єкт буде зданий в жовтні цього року.
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 УКРАЇНКА  ПАМ’ЯТЬ

ПЛИВИ,  ВІНОК,  ЗА  ВОДОЮ

11 МІЛЬЙОНІВ НА ДОБУДОВУ ШКОЛИ

У ряд визначив низку об’єктів на Ки-
ївщині, на які будуть спрямовані 
державні субвенції. До цього перелі-

ку  потрапила і  СЗОШ №1  з поглибленим 
вивченням окремих предметів міста Укра-
їнки. На її добудову виділено 11,3 млн грн.  
Завдяки  субвенції питання з недостачею 
коштів закрито. Наразі у школі щодня 
ведуться ремонтні роботи для того, аби 
встигнути 1 вересня зустріти учнів у но-
вій сучасній школі. Відтепер все залежить 
від будівельної організації, яка робить все 
можливе, щоб встигнути завершити робо-
ти у визначений термін. Зауважимо, що до 
цього на ремонт СЗОШ №1 вже було ви-
ділено 2 млн грн Обухівською районною 
радою, та близько 5 млн грн Українською 
міською радою.

В Українці на міському пляжі відбулося 
святкування найяскравішого свята 
літа — Івана Купала.

Стрічки соціальних мереж заповнені пози-
тивними фото з міського пляжу, де і прохо-
дило основне дійство. Було все: музика, ди-
тяча анімація, аквагрим, мильні бульбашки, 
солодка вата і розпис пряників. Руки дітей 
були зайняті готовими картинами з піску і 
яскравими розмальовками. Миттєве фото 
веселою компанією або з ростовими ляль-
ками можна було зробити тут же на піщано-
му пляжі. Вечірня програма була насичена 
народними виступами, обрядовим дійством 
і плетінням вінків. Ярмарок майстрів і кафе 
гостинно пропонували свої послуги. Ро-
дзинкою свята став виступ гавайських кра-
сунь з Києва. Чарівна музика і плавні рухи 
наповнили гуляння особливою красою. На-
прикінці свята запалили величезне багаття, 
біля якого зібралися жителі і гості міста, 
утворивши навколо вогню величезне коло. 
Ще довго звучала музика, люди танцювали, 
купалися, спілкувалися, заворожено диви-
лися на вогонь і насолоджувалися чудовим 
вечором.

РІЧНИЦЯ ТРАГЕ ДІ Ї 
ТРИПІЛЬСЬКОГО « БАБИНОГО ЯРУ»

В бивали усіх — чоловіків, жінок, дітей та стариків. Перед стратою людей катували. Так 
окупанти боролися із тими, хто на їхню думку підтримував радянську владу. Жорстокі 
вбивства окупантів перетворили цю місцевість на справжню фабрику смерті. Чима-

ло людей були закатовані у  підвальних приміщеннях будівель села. Когось відправляли 
на  важкі роботи до  Німеччини. Вивозили місцеве населення і до  Василькова в  гестапо. 
На інших чекали концтабори та розстріли. Найжахливішим у цій сторінці історії Обухівсько-
го краю є те, ще списки підозрюваних складали місцеві — старости і поліцаї. Саме від їхніх 
рішень тоді залежала доля багатьох мешканців регіону.

В братській могилі в урочищі Розкопано було розстріляно близько 700 безневинних 
людей. Це Трипільский «Бабин Яр». І досі місцеві активісти та дослідники намагаються 
встановити імена і намагаються знайти найменші зачіпки, що допомогли б відновити 
пам’ять про земляків та зберегти ці безцінні спогади для майбутніх поколінь.

Наразі встановлено імена 
лише понад 165  жертв. Страш-
на географія трагедії вражає 
фактами про втрати в  містах і 
селах Обухівщини в  ту страш-
ну літню ніч. Зокрема, вже до-
стаменно відомо, що 30 людей, 
розстріляних німецькими оку-
пантами в  урочищі, були меш-
канцями Трипілля (за  архіва-
ми — 49), 16 — з Обухова, 4 — з 
Українки. Інші населені пукти 
району понесли такі людські 
втрати: Великі Дмитровичі — 4, 
Витачів  — 3, Григорівка  — 13, 
Германівка  — 10, Гусачівка  — 
8, Деремезна  — 12, Дерев’я-
на — 7, Долина — 1, Жуківці — 1, 
Красне — 1, Копачів — 9, Красна 
Слобідка  — 4, Мала Вільшан-
ка  — 9, Малі Дмитровичі  — 4, 
Матяшівка  — 6, Нові Безради-
чі — 1, Перегонівка — 3, Перше 
Травня  — 4, Плюти  — 2, Семе-
нівка — 6, Старі Безрадичі — 6, 
Халеп’я — 1.

Того  ж дня нацисти розстрі-
ляли 70  ромських родин, що 
стояли табором поблизу уро-
чища. Їхні імена так і залиши-
лись невідомими.

Традиційно цього дня на Обу-
хівщині вшанували пам’ять за-
катованих нацистами людей. 
Віддати шану загиблим при-
йшли мешканці Трипілля та 
Обухова, жителі інших населе-
них пунктів району, міський го-
лова Обухова та представники 
райради. Отець Роман провів 
панахиду за невинно вбитими 
земляками.

НАБІР В ІТВ
І нститут третього віку відкриває набір на  новий навчальний 2019–2020  рік. Стати сту-

дентом Інституту третього віку може кожен пенсіонер з Обухівського району. Для того, 
щоб безкоштовно відвідувати всі заняття потрібно принести ксерокопію пенсійного 

посвідчення, першої сторінки паспорту та заповнити анкету. З понеділка по  п’ятницю з 
10:00  до  12:00  на  вас чекають у  приміщенні Української міської ради кабінет №  11 (Рада 
ветеранів).

Між Обуховом і Трипіллям є пам’ятна місцевість, що має назву урочище Роз-
копана.  Під час війни, у 1943 році, а саме в ніч на 1 липня, німецькі окупанти 
там розстріляли від 500 до 700 невинних людей.
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 ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ

ОБУХІВ І МІФИ:  
його і про нього — історичні та географічні

М ІФ 1 — «трипільці». Трипільська ци-
вілізація  — безпосередній, звичай-
но  ж, славнозвісний попередник 

українців. Сам факт їх дислокації за  8  км 
від Обухова повинен благодатно впливати 
на історичну карму місцевого населення.

НАСПРАВДІ — незважаючи на 49 вже від-
критих трипільських поселень на території 
Обухівщини, наша територія  — периферія 
енеолітичної цивілізації Трипілля — Кукуте-
ні. В  Галичині, Поділлі, Черкащині, межи-
річчі Прута (прямо посеред молдовсько-ру-
мунської пазухи) цього добра більше, вище, 
товстіше. Обухівщина — це північний край 
трипільської Ойкумени, його настовбурче-
ний чубик, залитий відбілюючою фарбою 
сучасних фольк-гісториків і тому подібних 
міфотворців.

МІФ 2  — Змієві вали. Обухівські діти, зо-
крема, учні, вважають, що Змієві вали — це 
зелені пагорби біля в’їзду в місто. Швидше 
за  все, цією не  у  всьому доконаною ідеєю 
їх настачили вчителі, малообізнані в історії 
рідного краю.

НАСПРАВДІ — це не вони. Брама до міста — 
це прохід до Обухівської долини між двома 
частинами місцевого плато. Між тим, Змієві 
вали Обухову не чужі. Один з його відтин-
ків йшов між Стугною і горбистим пасмом 
за  Трипільською промзоною. Інший  — са-
мим пасмом, старою Трипільською доро-
гою. І ще один ніби перетинав сам Обухів 
під Пединою. Жоден з них не зберігся.

МІФ 3  — Козак Обух. В  тій самій школі 
до цих пір розводять як балачки, так і мутну 
закваску дитячої довіри дріжджами на  ра-
хунок шляхетного статусу міфічного засно-
вника Обухова.

НАСПРАВДІ  — Обух міг бути, принаймні, 
його присутність на хуторі в цих краях за-

фіксована в  літописах. Разом з тим, його 
тодішній статус вказаний більш ніж чітко: 
мужик. В  майже кастовому українському 
суспільстві це дві рівновіддалені різниці, 
два класи, дві системи координат. Крім того, 
наші яри замешкували задовго до  нього, 
про що свідчить топоніміка краю, та ж Лука-
виця. Просто на той час пристугнянські бал-
ки та байраки пустували і дядько нагодився 
на чергові уродини поселення.

МІФ 4  — «лушпайники». Питомо обухів-
ська жлоба, котра за різними версіями ба-
рижила залишками бульби, відомими як 
лушпиння. За однією з них йшлося про об-
дурених червоноарміців, за  іншою  — про-
сто базарними обманками тощо. Його га-
лицький аналог — «рагулі». І тим й іншим 
із задоволенням користували вже сучасні 
радянські колонізатори 70-х років 20 сто-
ліття, «спеціалісти» і «освободітєлі».

НАСПРАВДІ  — це слово має, як мінімум, 
ширшу географію вжитку. Крім Обухо-
ва воно відоме на  півночі від Києва, зо-
крема, в Димері і Броварах. А значить, це 
не  специфічно-обухівськиий матюк, чиє 
семантичне навантаження лежить в  ме-
жах типового колоніального дискурсу ра-
дянських часів.

МІФ 5  — Центр  — Піщана. В  свідомості 
сучасних обухівчан вкорінена історична 
обухівська дихотомія між умовно старою і 
такою самою новою частинами міста. Ста-
ном на сьогодні стара — це Центр і все, що 
лежить за і над ним; нова — Школа, Піщана. 
Як це не  дивно, історично все було рівно 
навпаки.

НАСПРАВДІ  — колонізація долини річки 
Лукавиця (пізніше Кобрін, Кобринка) йшла 

з боку Києва, Трипілля, власне Стугни. Її 
призвідці, монахи київських лавр, поспо-
литий люд, каторжники різних профілів се-
лилися на території сучасної Піщани. Саме 
на ній зафіксована назва хутора Лукавиця. 
Пізніше вона відома як Верхній Обухів, Ма-
лий Обухівець, Старий Обухів, Бардіївка і 
Хутори. Дещо пізніше хутори брунькувалися 
і осідали довколишні обухівські гори. Один 
з них, ймовірно Веприн, дав початки сучас-
ному Центру. В  літописах, згадках і картах 
він відомий як Нижній Обухів, Великий Обу-
хів, Кип’яча і власне Центр.

МІФ 6 — ми тут завжди жили. Згідно з су-
часними, часто ура-патріотичними наста-
новами люди жили на  Обухівщині чи не  з 
палеоліту. В  принципі, ймовірність цього 
досить висока, принаймні, в  мезоліті тут 
вже точно доїдали останніх мамонтів. Разом 
з тим, це не значить, що населення сучас-
ного Обухова має стосунок до тих далеких 
часів. За  свідченнями літописних джерел 
воно дуже молоде.

НАСПРАВДІ — місцевість долини Лукавиці 
кілька разів порожніла. В більшості випад-
ків це відбувалося під час так званих «та-
тарських згонів». Крім того, хутори часто 
горіли. Сам Обухів був тотально порожній 
200  років тому. Приблизно в  1704  його за-
селили переселенцями з лівого берега 
Дніпра, головно  — Полтавщини. Ці люди 
стали прямими предками корінного насе-
лення Обухова. Додайте до  цього постійні 
міграції з сусідніх сіл, «велике» заселення 
інженерно-технічною інтелігенцією під час 
будівництва Трипільської промзони і кіль-
кість властиво корінних різко зменшиться. 
Не до 7–10 %, як у Києва, але все ж. Любите-
лі расової і тому подібної «чистоти» мають 
пам’ятати, що свого часу в Обухові селили 
тих самих татар, під Обуховом жили торки, 
значним був (чи не  15 %) відсоток єврей-
ського населення тощо.

МІФ 7  — Кобринка, цей брудний потічок 
в хащах. Сьогоднішня Кобринка — «шнурок» 
на обухівському черевиці, загнане в вузьке, 
прикрите від сорому шалиною, русло. Кіль-
ка кілометрів вздовж міста несе свої води 

колись життєдайна саме річка. На  відміну 
від легендарної київської Почайни, Кобрин-
ка не  зникла, на  відміну від Либеді, в  неї 
не  скидають хімікалії. Вона просто нікому 
не потрібна і занедбана.

НАСПРАВДІ  — Лукавиця, пізніше Кобрін 
не  була повноводною. По  ній не  сплав-
ляли ліс і не  ходили галери. Втім, це було 
не  джерело за  хатою праворуч, засмічене 
і замулене. Річка — основа обухівської до-
лини. Довкола неї селилися перші мешкан-
ці, вона стачила рибою і питною водою. 
Пізніше на  Кобринці будували млини. Їх, 
за  свідченням історичних джерел, було 
до кількох десятків. Очевидно, для потічка 
ця місія непідйомна. І головне — на одній з 
карт, можливо, 16 століття на Кобринці вид-
но острів. Хай невеликий і не  в  масштабі. 
Але він був.

МІФ 8 — Андрій Малишко. Геніальний обу-
хівський поет, співець рідного краю і т.і. Він, 
як ніхто, прославив рідне місто (на той час 
село) в безсмертній «Пісні про рушник».

НАСПРАВДІ  — за  свідченнями очевидців, 
Малишко багато пив, брехав і був фантас-
тично скупим. Крім того, з повною віддачею 

оспівував сталінський режим, не  поміче-
ний в протиправній (читай дисидентській) 
роботі на користь альтернативної радян-
ській точці зору.

МІФ 9  — Обухів малокультурний. Цей 
міф притаманний для частини приїзджих, 
власне кажучи, всіх, кого не переймає іс-
торія і культура краю. Їх відчуття реаль-
ності опосередковане виключно гедоніс-
тичними мотивами і святому переконанні 
у третьорядності Обухова — типового ки-
ївського передмістя, «спального» кварта-
лу столиці.

НАСПРАВДІ — я назву лише ДУЖЕ відомих 
людей: Микола Бердяєв (філософ), отаман 
Зелений (повстанець), Григорій Косинка 
(новеліст), Андрій Малишко (поет), Георгій 

Киянченко (художник), Олег Крижанівський 
(історик), Василь Лісовий (філософ), Михай-
ло Горловий (скульптор), Олена Савченко 
(спортсменка), Володимир Чаплинський 
(герой Небесної Сотні) тощо. 

  Мирослав ЧАЙКОВСЬКИЙ 
член ГО «Асоціація розвитку Обухівщини» 

та редакційної колегії «Хронік Обухова», 
краєзнавець

В Обухові, як власне і скрізь, є свої казки, міфи і легенди. Частина з них про місто, інша — про його мешканців, третя — про стосунки між ними. Вони не-
складні, стереотипні, облудні. Більшість з них не відповідає дійсності, саме тому ми вважаємо їх історично обумовленими нашаруваннями чуток, з різних 
джерел, з одним водостоком. В що вірять сучасні обухівчани і чому це мало корелює з реальністю? Читайте наш ТОП-10.
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 СПОРТ

 ТЕХНОЛОГІЇ

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 піклуються 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.

ВЕЛИКИЙ ТЕНІС ДЛЯ АМАТОРІВ

SUMMER STAR. 
ІЗ ОДЕСИ — З ПЕРЕМОГОЮ.

В Одесі пройшов великий міжнародний турнір з худож-
ньої гімнастики «Summer Star», у якому брали участь 
дівчата з різних куточків України, Білорусі, Молдови, 

Ізраїлю, Єгипту та ОАЕ. Команда з Обухівського району СК 
«Спалах» під керівництвом тренера Олени Мьодової здобу-
ла такі нагороди у своїх групах:

Плахотнюк Зоряна 
(2011  р. н.) стала другою 
серед 22 учасниць і отри-
мала 1 місце з багатобор-
ства серед спортивних 
клубів. А за вправи з об-
ручем та м‘ячем  — срібні 
медалі.

Плахотнюк Дарина 
(2009  р. н.) стала четвер-
тою у  загальному залі-
ку серед 32  гімнасток та 
посіла 1  місце серед СК 
та отримала за  булаву  — 
срібну та обру — бронзо-
ву нагороди.

ВЕСЛУВАЛЬНИКИ УКРАЇНКИ — 
ГОРДІСТЬ МІСТА

В рамках святкування Дня Конституції України та Дня молоді 
у місті відбувалась концертна програма, під час якої на літ-
ній сцені набережної почесними грамотами було нагород-

жено веслувальників та їх тренера Юрія Лисяного, які вже цього 
року здобули багато визначних перемог. 

МАЙСТЕР-КЛАС ВІД 
ГРАВЦЯ «ДИНАМО»

Н априкінці червня Українку відвідав відомий 
футболіст Олег Гусєв. Для дітей міста він провів 
майстер-клас, із задоволенням роздавав авто-

графи і фотографувався.  Зустріч пройшла на новому 
стадіоні біля СЗОШ №2.

МАЛЕНЬКІ РИБАЛКИ — ВЕЛИКИЙ УЛОВ

ЗОЛОТО, СРІБЛО І БРОНЗА

Н а набережній Українки пройшла 
Відкрита першість Українки зі спор-
тивного лову риби серед дітей 

«Єдина родина. Діти».
До змагань долучилось декілька де-

сятків юних рибалок — з Українки і з 
деяких сіл Обухівського району. Зма-
гання проводились з лову на  фідер 
та поплавок. Й саме в цих категоріях і 
визначали переможців. Першість роз-
почалась о 7 годині ранку і проходила 
до  обіду. Зауважимо, що найменшому 
учаснику змагань було лише 4  роки. 
За  результатами першості найбільший 
улов склав 2,245  г, а  найважча вилов-
лена риба важила 770 г.

З і столичного турніру з вільної боротьби, присвяченого Роману Шухевичу, повернули-
ся юні борці — вихованці Обухівської ДЮСШ. І не з порожніми руками. Всього у зма-
ганнях взяли участь 230 юних борців з усіх областей України, а також спортсмени з 

команди Білорусі.
Обухівчани здобули наступні місця: перше  — Євгенія Друзенко, третє  — Влада Попова. 

Данил Часовський став віце-чемпіоном змагань. Усі спортсмени — вихованці Анатолія Гу-
ральського.

Д о Дня молоді в  Обухо-
ві на  кортах стадіону 
ім. В. Мельника відбувся 

відкритий аматорський кубок 
Обухова з великого тенісу.

Результати турніру.
Призери фіналу молодшої 

групи:
1  місце  — Корженівський Де-

нис;
2 місце — Савченко Поліна;
3 місце — Савченко Олександр.
Призери фіналу старшої групи 

серед хлопців:
1 місце — Голуб Остап
2 місце — Брусило Олександр
3 місце — Ткач Богдан
Призери загального аматор-

ського фіналу:
1 місце — Бегішева Вікторія
2 місце — Колосов Роман
3 місце — Омельченко Олег
4 місце — Васьковський Олег
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП  ДОЗВІЛЛЯ

Є ПЛАНИ НА ЛІТО? МІСТИЧНИЙ КИЇВ: страшні та 
моторошні місця

Овен. Гороскоп на сер-
пень 2019 року радить 
Овнам забути про від-

починок. В кінці літа доведеть-
ся ретельно працювати, аби по-
кращити фінансове становище.

Телець. Емоції у Тель-
ця будуть зашкалюва-
ти. Це може призвести 

до необачних рішень і вчин-
ків, тому будьте обережніши-
ми у висловлюваннях.

Близнюки. Всі плани 
та задуми вдасться ре-
алізувати, а результат 

буде кращим, аніж ви очіку-
вали. Тож в серпні варто ак-
тивізуватися як в роботі, так і 
в особистому житті.

Рак. У Рака гармоній-
ний і рівний місяць, 
коли можна відпочити 

в колі родини, поїхати в по-
дорож і навіть змінити місце 
роботи.

Лев. Гороскоп обіцяє 
Левам прекрасний мі-
сяць для повноцінно-

го відпочинку, який дозво-
лить відволіктися від робочих 
і фінансових колотнеч. Ви на-
решті зможете виспатися, зу-
стрітися з друзями, приділити 
час улюбленій родині.

Діва. Гороскоп на сер-
пень 2019 року для Дів 
передбачає напруже-

ний час, тому розслабляти-
ся не слід. Зате в кінці міся-
ця Діви зможуть піти у закон-
ну відпустку.

Терези. Зірки реко-
мендують Терезам на-
полегливо працюва-

ти не тільки у професійно-
му плані, а й над своїм вну-
трішнім світом. Успіх на сто-

роні тих, хто нічого не боїть-
ся, наповнений впевненістю 
і знає точно, якої мети хоче 
досягти.

Скорпіон. Гороскоп 
на серпень 2019 року 
обіцяє Скорпіону вда-

лий місяць. Нехай він завер-
шує літо, але на душі у вас так 
само сонячно і яскраво.

Стрілець. Для стрільців 
серпень готує всю гаму 
подій і почуттів – уда-

ча, розчарування, фінансові 
труднощі. До всього поставте-
ся філософськи: тоді будь-яку 
ситуацію можна буде виріши-
ти з легкістю.

Козеріг. Гороскоп про-
рокує трудязі Козеро-
гу відпустку, про яку 

він мріяв. У сімейній сфері 
Козеріг буде безмежно ща-
сливим. Також астропрогноз 
обіцяє Козерогу стабільність 
у фінансах. Проте в серпні 
варто звернути увагу на здо-
ров’я.

Водолій. Зусилля, тер-
піння і витримка Во-
доліям знадобляться 

більше, ніж будь-коли. Адже 
доведеться вирішувати про-
блеми у всіх сферах – фінан-
совій, особистій і професій-
ній. Але якщо є конкретна 
мета, то ви її обов’язково до-
сягнете.

Риби. Гороскоп про-
рокує Рибам відмін-
не становище в трудо-

вій сфері. Ви не тільки якісно 
виконаєте завдання, а й от-
римаєте за них великий го-
норар. В особистому житті у 
Риб навпаки суцільні образи 
і сварки з обранцем.

Серпень
У серпні всіх знаків зодіаку очікують як успіхи, так і провали. 
Та, незважаючи на це, головне — не відмовлятися від задумів 
та впевнено прямувати до мети.

СКІЛЬКИ ВІДПОЧИВАТИМУТЬ УКРАЇНЦІ У СЕРПНІ?
У серпні 2019 для українців буде додатко-
вий вихідний, у зв’язку із Днем Незалеж-
ності. Окрім нього календарем вихідних 
передбачений один скорочений робочий 
день.
Загалом українці відпочиватимуть 10 днів, 
натомість робочих в останній місяць літа 
буде 21 день. Також робочий день 23 серпня 
буде скорочений на 1 годину.

Тож календар вихідних на серпень має такий 
вигляд:
23 серпня — передсвятковий день, скороче-
ний на 1 годину;
24 серпня — День Незалежності України, ви-
хідний, переноситься на 26 серпня;
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 — вихідні суботи та 
неділі.

 СМАЧНОГО!

Е ксперти зазначають, що шовковиця за сво-
їм складом схожа на каву та червоне вино, 
однак користі дає більше. Якщо кожного 

дня впродовж 6  тижнів вживати по  45  грам 
шовковиці, можна нормалізувати ліпідний 
склад крові та значно зменшити ймовірність 
захворювання на атеросклероз.

«Солодкість» шовковиці компенсується вміс-
том у  ягодах клітковини, що впливає на  гар-
монійне, а не раптове, зростання рівню цукру 
в крові. Яскраві ягідки покращують чутливість 
до інсуліну, захищають нейрони та мають про-
філактичну дію проти раку.

У МОЗ черешню вважають ліками. Ці ягоди 
радять їсти людям, хворим на  остеоартрит та 
дітям із ожирінням.

Вишні та черешні мають протизапальну дію, 
зменшують біль і тиск, сприяють відновленню м’я-
зів. Найкраще ці кісточкові ягоди їсти на ніч, адже 
завдяки вмісту мелатоніну вони покращують сон.

Ягоди найкраще їсти просто з дерева, якщо 
є така можливість. Куплені на  ринку краще 
потримати у воді перед вживанням. Експерти 
зазначають, що найкращий спосіб заготува-
ти ягоди на  зиму  — висушити чи заморозити, 
а не готувати варення чи наливки.

Байкове кладовище
На Байкове краще піти, звичайно, 

вдень  — не  тому, що вночі по  його 
території ходять душі похованих тут 
вбивць або самогубців, а  з метою 
оцінити красу занедбаних склепів і 
пам’ятників.

Лиса гора
Лисих гір в Києві, місті з бурхливою 

відьомською субкультурою, кілька  — 
13. Проте зараз мова про Лису гору 
на  Видубичах, де за  часів Київської 
Русі проводилися язичницькі обряди. 
У  XIX ст. було вирішено встановити 
тут військові укріплення. Побудува-
ли Лисогірський форт. На  всіх па-
горбах на Лисій горі станьте і звучно 
пострибайте  — ви почуєте, що під 

вами порожнеча: це вал висотою від 
10 до 12 м, яких тут кілька. Вали з’єд-
нані тунелями, і взагалі Форт являє 
собою складну систему бастіонів і ра-
велінів.

Замок Річарда
Привиди, які нібито живуть в  бу-

динку на  Андріївському узвозі, 15, 
насправді називаються вентиляці-
йними трубами, і саме рух повітря 
в них викликає таке несамовите вит-
тя, тому тут ніхто не  зміг жити після 
смерті власника. Власник  — ніякий 
не Річард, а звичайний купець Орлов. 
Замком Річарда Левове серце назвав 
будинок письменник Віктор Некра-
сов — його сильно вразила його рід-
кісна для київської архітектури бри-
танська готика.

Замкова гора на  Андріївському 
узвозі

Найвідоміша Лиса гора  — Замко-
ва гора, де поруч стоїть Воздвижен-
ка. Поряд зберігся будинок Михайла 
Булгакова, який відомий своїми мі-
стичними оповідями. Тут регулярно 

проводили (і, кажуть, проводять) різ-
номанітні обряди київські відьми.

Будинок Сулими
Нібито до цього часу в будинку но-

мер 16 на Лютеранській відбуваються 
дивні речі — хтось регоче серед ночі, 
по  другому поверху переміщується 
жіноча фігура в  білому, а  на  допит-
ливих перехожих падають камені. 
Після смерті чиновника у  відставці 
Якима Якимовича Сулими будинок, 
побудований за  його власним про-
ектом (Яким Якимович захоплювався 
архітектурою) переходив з одних рук 
в інші, кілька разів горіло, і в народі 
кажуть — тут живе нечиста сила, яка 
виганяє з дому кожного нового меш-
канця.

Полюбляєте дивитися фільми жахів та слухати історії, від яких дух перехоплює? Тоді відвідайте таємничі місця 
у столиці, де преважній більшості киян стає погано.

КУПАТИСЯ ЧИ НЕ КУПАТИСЯ: як погодні фактори 
впливають на стан води у річках та озерах

Д ощі та спека ство-
рюють несприятливі 
умови для купання, 

впливаючи на якість води у 
водоймах.

Як стверджують фахівці, 
спека викликає цвітіння 
води. Цианофіти, малень-
кі зелені водорості, під час 
спеки активно розвива-
ються і утворюють зелену 

плівку, яка покриває поверхню води. 
Оскільки протягом останнього часу до 
води потрапляє багато фосфатів, це 
збільшує інтенсивність цвітіння води.

Коли ці водорості масово розвива-
ються, вони виділяють альготокси-
ни, які можуть загострити захворю-
вання у людей, які мають слабкий 
імунітет. Тому у місцях інтенсивного 
розвитку зелених водоростей бажа-
но не купатися.

ЛІТО – ЧАС ХУДНУТИ! 
У МОЗ рекомендують українцям 
«ягідну» дієту
Сезонні вишня, шовковиця і черешня можуть значно покращити функ
ціонування організму.


