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В УКРАЇНІ Є ПОТЕНЦІАЛ, 
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стор. 2

стор. 3

ЯК ОТАМАН ЗЕЛЕНИЙ 
ПРОТИ ЧЕРВОНИХ 
НА ОБУХІВЩИНІ ВОЮВАВ

стор. 6

Минулого тижня районні депутати не зібралися в достат-
ній кількості, аби провести сесію районної ради. Кворуму не 
було. Тим не менш — цей день увійде в історію Обухівського 
району. Як перший поштовх до очищення системи та реаль-
них змін.

стор. 2
БАТАЛІЇ НАВКОЛО ОБУХІВСЬКОГО ДОВГОБУДУ 
«ТРИПІЛЬСЬКА БРАМА» ТРИВАЮТЬ

ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ: «ОБУХІВСЬКИЙ 
РАЙОН ЗНОВУ МАТИМЕ ВЛАСНОГО ПРОКУРОРА.  
РОБОТИ БУДЕ БАГАТО»

 ТОЧКА КИПІННЯ

ПОКРОВА, ДЕНЬ КОЗАЦТВА 
І ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

стор. 8

12 років тому інвестори принесли гроші забудовнику Михайлу Жоголєву та 
повірили, що квартири вони отримають

Б лизько 300 сімей у 2007 році інвестувало кошти в обухівську новобудову «Трипільська брама», а в 2009‑му усі вони вже 
мали б жити в своїх квартирах. Проте будівництво зупинилось...

стор. 3
27 вересня 2019 року на Світлодарській дузі, 
у бою з російсько-терористичними зброй-
ними формуваннями загинув 38-річний обу-
хівчанин — Олександр Сергійович  Марків, 
відомий багатьом під позивним Чумак. 
Олександр народився під Києвом, у смт 
Гостомель. Він був старшим лейтенантом 
НГУ, командиром зенітно-ракетного взводу 
бригади швидкого реагування.стор. 5

П еред невеликою кількістю присутніх в залі районних обранців виступив 
народний депутат по нашому округу Олександр Дубінський. Так уважно 
виступаючого за трибуною у цій залі не слухали давно.

«Як ви знаєте, сьогодні Обухівський та Васильківський райони не  мають 
своїх власних прокурорів. Ми домовилися з Генеральним прокурором Украї‑
ни про припинення діяльності так званих «кущових» прокурорів», — заявив 
усім присутнім народний депутат. 
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СВЯТО

 БУДНІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА  ФОТОФАКТ

В УКРАЇНЦІ ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ МІСТА

Р озпочалося усе традиційним Фес‑
тивалем дворів. Майже двадцять 
учасників, в  дружній команді кожно‑

го  — по  кілька десятків сусідів. У  дворах 
святкували з самого ранку. Творчі виступи 
дітей та дорослих, виставки картин, аніма‑
ція, конкурси, розваги, пісні. Організовані 
застілля з пригощаннями і навіть ярмарки. 
Спеціально до  цієї дати всім подарували 
таблички з адресою будинку та номером 
під’їзду.

У цей же день в місті святкували День фі‑
зичної культури і спорту. На міському стаді‑
оні відбулася ярмарка спортивних секцій. 
Кожен презентував свій вид спорту.

Після обіду розпочались головні місь‑
кі святкування. Усі бажаючі мали змогу 
приєднатися до  урочистої колони, котра 
пройшла найбільшими вулицями міста 
до  головної сцени. Кіннота, барабанщи‑
ці, представники влади та почесні гості, 
представники комунальних служб міста і 
робітники промислових підприємств, пен‑
сіонери та студенти Інституту третього віку, 
команда від Палацу культури, спортсмени 
міста та багато мешканців і гостей, які лю‑
блять Українку.

Одразу попід сценою, куди і прямувала 
колона, усі стали в  велике широке коло 
і взяли участь в  масштабному флешмобі 

«Обійми своє місто», в  центрі якого діти з 
танцювальних колективів міста вибудуво‑
вали літери із зізнанням у коханні Українці 
з червоним серцем із кульок.

Зі сцени цього дня лунало багато приві‑
тань і побажань місту від почесних гостей 
та музичних колективів, якими пишається 
Українка. Впродовж кількох годин дитячі та 
дорослі колективи радували містян своїми 
виступами.

Під час концерту усі могли потішити‑
ся й іншими розвагами, які приготувало 
до цього дня місто. Незабутнім став Фести‑
валь повітряних куль. Безкоштовно малечу 
та дорослих піднімали в небо, звідти вихо‑
дили чудові фото, та і враження від такої, 

нехай навіть короткої прогулянки, зали‑
шаться на довго.

Згори можна було побачити велику 
кількість локацій і яскравих фотозон, які 
розташувалися по всій набережній міста, 
Смачну вулицю та Місто майстрів. Тут  же 
поруч, на  спортивних майданчиках, про‑
ходив турнір з баскетболу на  Кубок Ко‑
рочкіна та матчі чемпіонату України з хо‑
кею на роликах.

Завершив день святковий концерт. 
На  сцені для усіх охочих співав Воло‑
димир Карафєтов  — музикант і шоумен. 
А родзинкою вечірнього шоу став виступ 
співачки Аlyosha — однієї з найяскравіших 
зірок сучасної української естради.

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН ЗНОВУ МАТИМЕ 
ВЛАСНОГО ПРОКУРОРА. РОБОТИ БУДЕ БАГАТО

Повернення власного прокурора, якого ра‑
йон був позбавлений вищим керівництвом, 
позитивно вплине на звернення громадян і 
хід розслідування. Адже, за матеріалами про‑
ваджень буде вести контроль посадова особа 
тут, на місці, а не в іншому районі.

Окремо Олександр Дубінський заявив, що 
в  місті Українка відкрита його громадська 
приймальня. На  черзі  — відкриття при‑
ймальні в Обухові.

«Всі офіційні звернення та скарги, які бу-
дуть доходити до мене від громадян, будуть 
одночасно перенаправлятися і до  поліції. 
У разі із затягуванням реагування на звер-
нення з боку правоохоронців, я  особисто 
братиму на контроль будь-які порушення з 
цього приводу», — додав депутат.

«Ми працюватимемо постійно і доводи-
тимемо проблемні питання до  законного 
кінця», — наголосив депутат.

До речі, саме на сесії районної ради депу‑
тати мали б своїм рішенням завізувати утво‑
рення громадської приймальні народного 
депутата Дубінського у  місті Обухів. Однак, 
кворуму не відбулося. Рішень депутати не ух‑
валювали.

Тому, станом на  сьогодні в  Обухівському 
районі поки функціонує приймальня в Укра‑
їнці. Її облаштували в  приміщення міської 
ради. Команда Олександра Дубінського пра‑
цює з вівторка по суботу.

Оновлення правоохоронної системи в райо‑
ні зобов’язує і до відповідальних дій. За сло‑
вами Олександра Дубінського, найближчим 
часом роботи у правоохоронців буде чимало.

«Хочу заявити, що стосовно виконувача 

обов’язків голови Обухівської районної ради 
Олександра Кровкіна вже підписана підоз-
ра правоохоронцями. Найближчим часом він 
не  зможе виконувати свої обов’язки», — за‑
явив депутат.

Як виявилося, в. о. голови Обухівської район‑
ної ради Олександр Кровкін має підробний 
диплом про вищу освіту. Про це свідчать роз‑
слідування журналістів. Тепер цей факт роз‑
слідуватимуть і правоохоронці. Факт підробки 
документу вже засвідчили в  Національному 
технічному університеті України НТУУ КПІ ім. І. 
Сікорського та на  поліграфічному комбінаті 
«Україна», який, власне, і друкує державні до‑
кументи.

Санкція покарання передбачає позбавлен‑
ня волі на термін до двох років.

Повернемося до  зали засідання. 
Не встигла зійти увага від персони Кровкіна, 
як народний депутат продо‑
вжив свій виступ:

«Пан Антон Карманов 
втручався у  виборчий про-
цес. Стосовно цього вже 
складена заява і буде пере-
дана до Обухівського відділу 
поліції», — заявив депутат.

Під час виборів Президен‑
та України депутата районної ради Антона 
Карманова прямо звинувачували члени 
дільничних виборчих комісій у тиску на їхню 
роботу та втручання в  серверну Окружної 
виборчої комісії. Все це пояснювалося робо‑
тою Карманова в інтересах Ігоря Кононенка 
та партії «Блок Петра Порошенка».

Окремо Олександр Дубінський звернув 
увагу на присутню у залі заступницю голови 
ОДА Аллу Шкуро.

«Пані Шкуро, згідно моїх розслідувань, 
була керівником виборчого штабу Петра 
Порошенка та Ігоря Кононенка в Київській 
області. Щодо цієї посадової особи право-
охоронці відкрили справу у  підкупі вибор-
ців», — заявив присутнім депутат.

Цікаво, що під час виступу, як згодом вста‑
новили журналісти, Алла Шкуро через свій 
телефон переписувалася із чоловіком, запи‑
саним в телефоні під іменем Костянтин. Зро‑
бивши фото екрану телефону, стало відомо, 
поки у  залі говорили про підкуп виборців 
на  останніх виборах, Алла Шкуро вирішу‑
вала питання розрахунку заробітної пла‑
ти за  роботу на  виборах. Приміром, згідно 
опублікованих розслідувань, гонорар Алли 
Шкуро у штабі міг сягати десяти тисяч дола‑
рів на місяць.

За вихідні журналісти з’ясували, що відпо‑

 Закінчення. Початок на стор. 1

відно до  закону «Про місцеве самовряду‑
вання» Алла шкуро мала  б скласти свої 
повноваження перед новопризначеним 
головою Київської ОДА Михайлом Бно‑Ай‑
ріяном. Однак, цього не зробила.

А тому, запитання про підкуп виборців та 
саму Шкуро почали задавати напряму го‑
лові адміністрації. Як наслідок — вже в по‑
неділок стало відомо про підписане розпо‑
рядження про звільнення Алли Шкуро із 
посади заступника голови ОДА.
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 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, 7 вересня. Поліцейські Обу‑
хівського району затримали зловмисника, який на‑
пав на літню жінку в її оселі з метою пограбування. 
Чоловік погрожував потерпілій ножем та намагався 
зґвалтувати. Згодом підозрюваного було спіймано.
ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, 8  вересня. Дорожня ав‑
топригода сталася на трасі Обухів‑Красна Слобідка. 
Водій не  впорався з керуванням та допустив зітк‑
нення з моторолером. Постраждав водій двоколіс‑
ного транспорту.
ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, 8 вересня. Смертельна ДТП 
за участю трьох автомобілів трапилася на окружній 
дорозі Обухова. Зіткнулися Ford Kuga, Mercedes ML 
і Москвич‑2141. Унаслідок зіткнення загинули чоло‑
вік і жінка. Ще двох людей госпіталізували медики. 
Причини і винуватців трагедії встановлює слідство.
ОБУХІВ, 11 вересня. ДТП неподалік заднього виїз‑
ду супермаркету «Велмарт». Не розійшлись на пе‑
рехресті ГАЗ із Фордом. Один з водіїв поспішав по‑
вернути і забув про правила дорожнього руху.
ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, 12  вересня. Рятувальники 
приборкували пожежі у  селах Трипілля, Старі Без‑
радичі, Підгірці, Романкове. Площа займань в  ра‑
йоні більше 2 гектарів, в тому числі сміттєзвалище, 
торфовища, ліс, трав’яні настили.

УКРАЇНКА 12 вересня. Аварія, в якій загинув пішо‑
хід, трапилася в місті Українка. Водій рухався у на‑
прямку Києва по одній із вулиць населеного пункту. 
Автомобіль «FIAT Doblo» наїхав на  чоловіка, який 
помер на місці події. Ведеться слідство.
КРАСНЕ, 15 вересня. Сталася пожежа у селі Красне.
По прибуттю рятувальників встановлено, що горить 
металевий вагончик. Пожежу локалізовано. При‑
чини загоряння встановлюються.
КОЗИН, 18 вересня. Обухівські правоохоронці роз‑
шукали двох зниклих неповнолітніх, котрі втекли з 
дитячого табору, що в  смт Козин. До  пошуку дітей 
оперативно залучили понад два десятки співробіт‑

ників особо‑
вого складу 
Обухівського 
відділу, наря‑
ди груп реа‑
гування па‑
трульної полі‑
ції, працівни‑
ків ювеналь‑
ної превенції 
та кінолога.

ОБУХІВ, 22  вересня. До  оперативно‑диспетчер‑
ської служби Обухівського району надійшло пові‑
домлення про пожежу в Обухові по вулиці Козацька. 
По прибуттю рятувальників встановлено, що горить 
житловий будинок. На щастя обійшлося без жертв. 
Загоряння в оселі ліквідували, його причини вста‑
новлюються.

ОБУХІВ, 22  вересня. Пограбування квартири 
за адресою Київська 162 А. Поспілкувавшись з госпо‑
дарями стало відомо, що злодії до оселі на першому 
поверсі проникли через вікно. Господарі на момент 
крадіжки були у від’їзді. Ведеться слідство.

 ТОЧКА КИПІННЯ

БАТАЛІЇ НАВКОЛО ОБУХІВСЬКОГО ДОВГОБУДУ 
«ТРИПІЛЬСЬКА БРАМА», ТРИВАЮТЬ

 ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД

«Довірились тому, що перший буди-
нок побудувався дуже швидко, повірили 
цьому забудовнику і мерія сказала, що 
все тут гаразд. Ми ходили постійно 
на  будівництво, наче тривога якась 
була. Пам’ятаю, як зараз щодня ходили 
і дивилися. І в  один момент приходи-
мо  — немає робочих і так десь місяць 
пройшов», — розповіла інвестор, голова 
кооперативу «Трипільська брама» Лео‑
кадія Сябренко.

Інвестори вклали 63 мільйони гривень. 
Половину з них забудовник поклав собі 
у  кишеню. Окрім житлових будинків, 
не добудували паркінг та обіцяну шко‑
лу мистецтв. Жителі написали заяву 
в  поліцію ще у  2008‑му. Наразі справу 
не закрито. За 12 років життя інвесторів 
змінилось: є родини, що розпались, де‑
які літні люди, які вкладали кошти, по‑
мерли.

Члени кооперативу багато років нама‑
галися знайти вихід із непростої ситуа‑
ції. За  роки боротьби за  власне житло 
їм довелось зробити чимало, щоб добу‑
дувати свій будинок. Багато сил пішло 
на  оформлення договорів оренди зе‑
мельних ділянок під недобудованими 
об’єктами; отримано право власності 
на об’єкти незавершеного будівництва, 
що розташовані по вулиці Лермонтова, 
30, 32 та 34, котрі разом складають жит‑
ловий комплекс. Окрім того, поновлено 
ряд технічних документів, проведено 
експертизу технічного стану будівель, 
виготовлено проектну документацію. 
Проведено також експертизу проек‑
ту, тривають необхідні роботи з метою 
початку виконання будівельних робіт 

та закінчення будівництва житлового 
комплексу. Все це потребує чималих фі‑
нансових затрат, котрі за усі роки, лягли 
на плечі інвесторів житлового коопера‑
тиву. Але наразі інвесторів найбільше 
непокоїть інше: їхнє право власності 
на недобудову намагаються забрати.

12  вересня 2019  року, на  адресу коо‑
перативу надійшла позовна заява від 
ТОВ «ВБК «МОНОЛІТ» до ОК «ЖБК «ТРИ‑
ПІЛЬСЬКА БРАМА» про витребування 
об’єктів незавершеного будівництва, 
розташованих за  адресою: м. Обухів, 
вул. Лермонтова, 30, 32, 34 з володіння 
Обслуговуючого Кооперативу «Житло‑
во‑будівельний кооператив «Трипіль‑
ська брама», і визнання права власності 
на  об’єкти незавершеного будівництва 
за  ТОВ «ВБК «Моноліт». Через 11  років 
чомусь ТОВ «ВБК «Моноліт» вирішило 
оскаржити право власності.

На сьогодні інвестори мають сумнів 
стосовно того, що це саме ТОВ «ВБК 
«Моноліт» ухвалило таке рішення. В цих 
діях люди вбачають один із варіантів 
рейдерства. Інвесторів, яких вже один 
раз обікрали, хочуть обікрасти вдруге.

Міський голова Обухова Олександр 
Левченко запевнив, що влада міста без‑
заперечно на боці ошуканих інвесторів.

«Із нашою допомогою виконкомом місь-
кради були отримані свідоцтва на пра-
во власності на  незавершене будівниц-
тво. Що стосується позовних заяв, де ми 
третя особа, ми будемо захищати ЖБК 
і братимемо участь у всіх судових спра-
вах», — підкреслив міський голова.

Восьмого жовтня у  Запорізькому гос‑
подарському суді відбудеться перше 
засідання з колишнім генеральним під‑
рядником будівництва ТОВ “ВБК “Моно‑
літ”. Наразі інвестори шукають адвоката.

 Закінчення. Початок на стор. 1

ОЛЬГА МОРОЗ:  «В Україні таки є потенціал 
приєднатись до «європейської сім’ї», котра дбає 
про чисте майбутнє для нащадків»

К рихітна Словенія розпочала ок‑
ремий збір сміття ще на  початку 
2000‑х. Пілотні проекти було запу‑

щено абсолютно добровільно і вже про‑
тягом наступних 10  років новий підхід 
охопив територію всієї країни. Пришвид‑
шило цей процес входження в  ЄС, роз‑
робка відповідних законів в цій сфері та 
жорстка система контролю з реальними 
штрафами. За  незалежною експерти‑
зою дослідницького Інституту в Мюнхені 
2015  році було визначено, що Любляна 
є лідером серед європейських столиць 
за рівнем сортування сміття населенням.

Подивитись на  їхній досвід в  рамках 
програми «U‑LEAD з Європою» протягом 
останнього року мали можливість групи 
українських муніципалітетів, серед яких 
були і представники міської ради Обухова.

Як перекладач супроводжує такі гру‑
пи словенка українського походження 
Ольга Мороз. Вона є керівником куль‑
турно‑просвітницької організації «Ру‑
кавичка», що вже багато років поспіль 
на  волонтерських засадах працює над 
створенням позитивного іміджу України 
в Словенії, а також над створенням між‑
народних культурних зв’язків.

«Звичайно, Словенія є передовою кра-
їною в даному питанні. І мені зрозуміле 
захоплення людей, що вперше бачать 

таку систему. Від українських гостей 
часто чую, що в Україні культура сорту-
вання сміття лише починає зароджува-
тись», — розповідає Ольга Мороз

Кілька днів пані Ольга провела в Обухові, 
де дізналась про те, що в місті також за‑
проваджено роздільний збір сміття, а об‑
слуговує городян місцеве підприємство.

«Після мого словенського досвіду вирі-
шила, що просто зобов’язана побачи-
ти, що роблять з відходами в  Обухові 
на власні очі. Це допоможе в моїй пере-
кладацькій роботі, бо часто представ-
ники українських делегацій задають 

питання, на котрі словенській стороні 
важко відповісти через значну різницю 
в  менталітеті та якості життя», — 
говорить Ольга Мороз

Екскурсію «Обухівміськвторресурса‑
ми», провів керівник місцевого підпри‑
ємства Армен Полатьян. В  ході огляду 
з’ясувалось, що між роботою ОМВР та 
словенських підприємств є багато спіль‑
ного. Це і якісна техніка, точний підхід 
до  зважування та загалом жорстка си‑
стема контролю та звітності.

Дивним для розуміння європейки є 
низька культура первинного, найпрості‑
шого, сортування українців.

Яким чином сортують сміття словенці: 
у визначених місцях (котрі не завжди зна‑
ходяться впритул до будинків) розміщені 
сортувальні станції. На них є окремі баки: 
для паперу, скла, упаковки, поряд — для 
органіки та ще один «для змішаних ко‑
мунальних відходів». Небезпечні відходи 
жителями двайливо здаються окремо. 

Протягом останніх 10 років рівень відсор‑
тованого сміття на одного жителя підняв‑
ся з 57 на 154 кг. Таким чином вивозиться 
70  % вже відсортованого самими мешкан‑
цями сировини. В  той час, як в  Обухові 
цей показник становить лише 5  %

Габаритні відходи можна здати на кому‑
нальне підприємство. А двічі на рік відбу‑
вається організований самим підприєм‑
ством вивіз такого сміття з організованих 
у місті точок збору(про це заздалегідь по‑
відомляють у  періодиці, що обов’язково 
потрапляє у кожну поштову скриньку).

Таким чином оплата за сміття нарахову‑
ється лише за контейнери «біо» та «змі‑
шані» з розрахунку на 1 людину. В столиці 
вона складає 7 євро. При цьому мінімаль‑
на пенсія в країні становить від 405Є, що 
відповідає прожитковому мінімуму.

Адже ретельне сортування сміття впли‑
ває на оплату. Відходи, котрі відсортува‑
ли мешканці стають сировиною, тож ви‑
возять їх безкоштовно.

«З побаченого мною на  підприємстві 
«Обухівміськвторресурси» роблю ви-
сновок, що в  Україні таки є потенціал 
приєднатись до  «європейської сім’ї», 
котра дбає про чисте майбутнє для 
нащадків. Якщо невпинно рухатись цим 
курсом щораз покращуючи рівень сор-
тування ТПВ, то наздогнати Словенію 
не  буде фантастичною затією», — за‑
значила представниця Словенії

Важливою умовою для цього є активна 
участь у процесі самої громади., а вихо‑
вувати толерантність до сортування від‑
ходів має бути в пріоритеті.

«Я  бажаю громаді якнайшвидшого 
усвідомлення того, що вони є ключови-
ми учасниками процесу утилізації від-
ходів, що в  свою чергу напряму впливає 
на якість їхнього життя», — сказала сло‑
венська гостя.

В той час, як словенці вже говорять про 
максимальне скорочення робітників, що 
задіяні в сфері сортування та переробки 
сміття, українці лише починають освою‑
вати цю тему. І це при тому, що ситуація з 
сміттєзвалищами в Україні без перебіль‑
шення катастрофічна. 

  Ірина ГУЗЬ 
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В місті відбулося святкове відкриття нового навчального року Інституту третього віку 
(ІТВ). Цей рік стане п’ятим, ювілейним, для педагогів та студентів. Бажання вчитися 
з’явилося вже у 223 студентів — всі вони заповнили анкети та записалися на цікаві 

факультети та факультативи. «Першачків» цього року набралося більше 80 — це мешканці 
з усього Обухівського району. Навчатися в  Інституті можуть усі пенсіонери, не зважаючи 
на вік, стать та місце проживання.

В цьому навчальному році будуть працювати 
22  факультети та 5  факультативів. Розпочина‑
ється набір на  ще два спортивні напрямки: гра 
в боччу та клуб риболовлі.

22  викладачів та троє тренерів вже приступили 
до роботи. Розпочались заняття з йоги, англійської 
мови, української мови, танців, інформатики, групи 
здоров‘я та інших. Повний перелік безкоштовних 
занять можна отримати в Раді ветеранів, в Палаці 
культури та на офіційній сторінці ІТВ у ФБ.

В цьому році завдяки сприянню в. о. міського 
голови Тетяни Кучер студенти отримають свій ка‑
бінет для занять та нові сучасні комп’ютери для 
інформатики, котра є одним з найпопулярніших 
предметів серед відвідувачів ІТВ.

ТЕПЛИЙ ОДЯГ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ 
УКРАЇНКИ

НОВЕ ЖИТТЯ ДЛЯ ЛЕГЕНДАРНОГО 
ГУСЛЯРА

НАВКОЛО УКРАЇНКИ 
СКАНДИНАВСЬКОЮ ХОДЬБОЮ

ПОНАД 200 ПЕНСІОНЕРІВ СТАЛИ 
СТУДЕНТАМИ ІНСТИТУТУ ТРЕТЬОГО ВІКУ

 УКРАЇНКАНОВИНИ

БІЛЯ ШКОЛИ З’ЯВИТЬСЯ НОВИЙ 
СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК

МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ ТВАРИН

Д епутатами Української міської ради на минулій сесії було ухвалено рішення по співфі‑
нансуванню реконструкції спортивного майданчика ЗОШ N 1 по вул. Юності, 7. За ро‑
бочим проектом передбачено заміну синтетичного покриття, встановлення двох 

металевих освітлювальних веж та влаштовування металевої панельної огорожі. Після ре‑
конструкції на майданчику з’вляться нові футбольні ворота.

За цим існуючим футбольним май‑
данчиком паралельно буде влашто‑
вано майданчик зі спеціалізованим 
покриттям для гри в баскетбол та во‑
лейбол. Майданчик також буде ого‑
роджено, а наньому будуть обладнані 
баскетбольні щити та відповідне об‑
ладнання для волейболу та тенісу.

Як повідомляє офіційна сторінка 
УМР, вже оголошено тендер на  за‑
купівлю даних робіт, фінансування 
яких, в розмірі 60 % від вартості скла‑
дає місцевий бюджет, а 40 % — за ра‑
хунок субвенції з державного бюдже‑
ту.

Відкриття оновленого майданчика 
планується на  початку наступного 
року.

Н а сайті єдиної системи місцевих елек‑
тронних петицій з’явилася петиція 
щодо реставрації пам’ятника Гусляру.

«Раніше пам’ятник легендарному Гусля‑
ру (що розташований за будівлею Палацу 
культури “Енергетик”) був візитівкою міста. 
Він був створений ще за радянських часів, 
– пише у своєму зверненні мешканка мі‑
ста Катерина Веха. – Пам’ятник дійсно був 
дуже гарний, проте через вандалізм не‑
відомих осіб, що викрали частину металу 
задля легкої наживи та у зв’язку із плином 
часу, що невпинно руйнує основу “Гусля‑
ра” – необхідно провести реконструкцію 
даної пам’ятки міста Українка. На мою дум‑
ку, варто відновити пам’ятник, який стане 
окрасою та новою туристичною візитівкою 
міста, а також зайнятися реконструкцією 
скверу (паркової зони) навколо нього з 
облаштуванням вуличного освітлення,вста‑
новленням додаткових лавочок та створен‑
ням комфортних доріжок».

Авторка петиції просить передбачити фі‑
нансування на виконання вищезазначених 
робіт під час бюджетного планування міс‑
цевого бюджету на 2020 рік.

Відтепер з Українки до Мегамар‑
кету/аутлет містечка «Мануфак‑
тура» буде їздити безкоштовний 
автобус. У суботу та неділю, ком‑
фортний маршрутний бус зможе 
домчати вас до Ходосівки. Місце 
відправлення з Українки — площа 
Т. Шевченка о 12:00, з Ходосівки о 
16:00.

БЕЗКОШТОВНИЙ АВТОБУС ДО ХОДОСІВКИДНІ СТАЛОЇ ЕНЕРГІЇ

Д епутати міської ради виділили кошти 
на майданчик для вигулу собак, повідом‑
ляє сторінка ФБ Української міської ради. 

Зважаючи на  численні прохання громади мі‑
ста, було вирішено багаторічну проблему від‑
сутності спеціально обладнаних місць для ви‑
гулу домашніх тварин, йдеться в повідомленні.

«Насамперед, хочемо висловити Вам глибо-
ку вдячність за розуміння проблем людей, які 
мають собак як малих, середніх, так і великих 
порід, адже до сьогоднішнього часу в Україн-
ці, незважаючи на велику кількість домашніх 
тварин, так і немає жодного офіційного, об-
лаштованого майданчика для вигулу собак, 
що створює великі проблеми як для власників 
тварин так і інших жителів та гостей міста. 
Нарешті за багато років нас почули і перед-
бачили кошти для облаштування такого майданчика», — говорять представники громад‑
ської організації, яка опікується тваринами.

Вже визначилися з оптимально зручним місцем для розташування майданчика. Свої варі‑
анти в письмовому вигляді надала мешканка міста та волонтер Лариса Шокарева. Її заяву 
підтримало майже 150 людей.

Визначене місце вже огороджено. Біля території встановили спеціальні контейнери з мі‑
шечками для прибирання за тваринами. В майбутньому майданчик планують збільшити, 
а ініціативна група мешканців має намір встановити там спеціальні тренажери для дреси‑
рування собак. Передбачається, що функціонування майданчика забезпечить безпеку гро‑
мадян і поліпшить санітарний стан місцевості.

У ПК «Енергетик» нещо‑
давно мешканці міста 
мали змогу отримати 

гуманітарну допомогу. Одяг 
привезли з собою представ‑
ники Товариства Червоного 
хреста. Організували зустріч 
спеціалісти з Обухівського 
районного територіального 
центру.

Благодійна допомога 
людям похилого віку на‑
давалась в  вигляді одя‑
гу. А  саме  — теплі светри, 
штани, та верхній одяг. Усе 
сучасне та нове. Людей 
прийшло чимало, майже 
кожен зміг вибрати щось 
цікаве та корисне для себе.

П ершого жовтня в Українці відбувся майстер‑клас зі скандинавської ходьби. З Києва в 
Українку приїхав сертифікований тренер. Вона не тільки розповіла про те, як корисно 
ходити з палицями, а й показала кожному, як це вірно робити. 

Скандинавська ходьба — вид фізичної активності, у якій використовується методика за‑
нять і техніка ходьби з використанням спеціальних палиць, схожих на лижні. В медицині 
цю техніку почали використовувати як лікувальну фізкультуру з минулого століття. Дехто 
пов’язує походження скандинавської ходьби з історією фінських лижників, які хотіли по‑
стійно проводити тренування, навіть не у сезон, тому просто симулювали ходьбу на лижах, 
бігаючи з палицями. Згодом біг і ходьбу з палицями почали використовувати не тільки про‑
фесійні лижники, а й просто любителі активного відпочинку та здорового способу життя. 

Тепер скандинавська ходьба набирає 
популярність в США, Австралії, Новій 
Зеландії, Японії та нашій країні.

Для студентів Інституту третього віку 
це новий факультет у цьому році. Ба‑
жаючих виявилося понад 50 осіб. Від‑
тепер кожного ранку по місту можна 
буде побачити «срібних» спортсменів 
з палицями.

Для занять закуплено 12 пар палиць. 
З ними можна буде провести трену‑
вання і зрозуміти, чи підходить і по‑
добається такий вид спорту чи ні та 
в майбутньому при бажанні придбати 
собі свою улюблену пару палиць.

В Українці вже кілька років поспіль проводять Дні сталої енергії. Цього року початок 
був 6 та 7 вересня. Для мешканців та гостей міста організатори проекту «Моніторинг 
енергоресурсів і термомодернізація будівель з використанням відновлювальних дже‑

рел енергії в місті Українка» презентували інтерактивний енергоефективний стенд від Єв‑
ропейського Союзу. Він привернув увагу всіх. На ньому кожен мав змогу в  ігровій формі 
навчитися енергоефективності. А наступного дня на міському стадіоні була створена ве‑
лика локація, де демонструвалися електрокари — автомобілі, які чудово виконують свою 
функцію, але при цьому не шкодять навколишньому середовищу! Крім цього, організатори 
безкоштовно роздавали енергозберігаючі лампи пенсіонерам, проводили тематичну вікто‑
рину з призами для всіх охочих. Окремо для дітей провели конкурс малюнку на асфальті та 
дитячу анімацію, на якій малюки не тільки розважалися, але і пізнавали, як це бути енерго‑
ефективним та берегти природу.

Нагадаємо, що цей проект реалізує виконавчий комітет Української міської ради за під‑
тримки Європейського Союзу в межах програми Com‑Dep.
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Г олова Обухівської міськради за‑
твердив зведені кошториси на  ре‑
конструкцію і капітальний ремонт 

внутрішньодворових проїздів, тротуа‑
рів, а  також однієї дороги в  місті Обухів. 
На дані ремонтні роботи з бюджету міста 
заплановано виділити понад 5 мільйонів 
гривень.

Інформація про це, оприлюднена 
на  офіційному сайті Обухівської місь‑
кої ради, де опубліковані розпоря‑
дження Олександра 
Левченка № 382, 
№ 383, № 384, № 385, 
№ 386  від 11  вересня 
2019 года.

Кошти виділяти‑
муться на проведення 
капітального ремон‑
ту наступних об’єктів 
Обухова:

Автостоянка в  ра‑
йоні житлового бу‑
динку №  170  по  ву‑
лиці Київська 

в сумі — 379,999 тис. грн. 
(триста сімдесят девʼять 
тисяч девʼятсот девʼяно‑
сто девʼять грн.) (дода‑
ється).

Дорога мікрора‑
йон Лукавиця від ж/б 
№ 352/6  до  № 409 
(в  сумі 1457,154  тис. грн. 
(один мільйон чотири‑
ста пʼятдесят сім тисяч 

сто пятдесят 
чотири гривні);

В н у т р і ш ‑
ньо‑дворовий 
проїзд по  ву‑
лиці Київ‑
ська, 10 (в сумі — 

808,079  тис. грн. (вісімсот вісім тисяч 
сімдесят девʼять гривень)

Внутрішньодворовий проїзд та пішохід‑
на зона житлового будинку № 30  по  ву‑
лиці Каштанова (1496,918  тис. грн. (один 
мільйон чотириста девʼяносто шість ти‑
сяч девʼятсот вісімнадцять грн.)

 ОБУХІВНОВИНИ

В ОБУХОВІ СТВОРЯТЬ МІСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОГРАМУВАННЯ ТА РОБОТОТЕХНІКИ

КРАЩИЙ БРЕНД: у місті оголосили відкритий 
конкурс

5 000 000 НА РЕМОНТ ДОРІГ

У правління економіки виконкому Обухівської міської ради оголосило відкритий творчий конкурс на визначення 
кращої концептуальної ідеї та розробника бренду Обухова.
Майбутній бренд Обухова повинен відобразити у собі концептуальну ідею міста, що буде направлена на фор‑

мування корпоративної культури Обухова, просування позитивного іміджу міста в Україні та за кордоном, викори‑
стання в інформаційно‑рекламних заходах, спрямованих на промоцію культурного, економічного, наукового та со‑
ціального потенціалу міста.

Заявки на участь та концептуальні пропозиції приймаються з 02.09.2019 до 30.11.2019 в електронному вигляді на 
пошту ekonom_obuchivmeria@ukr.net.

Або в паперовому вигляді за адресою: 08700, Україна, місто Обухів, Київська область, вулиця Малишка, 6.

У боротьбі за громадський бюджет Обухова визна‑
чився безумовний переможець. Ним став проект 
комунального Міського центру програмування та 

робототехніки «ОбухБотс». Про це повідомляють «Хро‑
ніки Обухова».

«Це було нелегке змагання, скажу одверто. Інко-
ли здавалося, що нас ось-ось обходять конкуренти 
на  крутому віражі. Але, дякуючи голосам небайдужих 
обухівців, переміг саме наш проект «Міський центр 
програмування та робототехніки «ОбухБотс» на базі 
Академічного ліцею №  1»! Зі стриманим оптимізмом 
дивлюсь у наступний рік та хочу привітати всіх бать-
ків та дітей Обухова», — розповів автор проекту  — 
Олександр Устименко.

Серед інших міських проектів в переліку програми 
Громадського бюджету Обухова також були: «Алея Сакур 

в  Обухові», встановлення дитячого ігрового комплексу на  мікрорайоні Яблу‑
невий, облаштування громадського простору в селі Таценки, «Чисте Джерело» 
(по вулиці Миру, 16), сквер «Дубовий гай», закупівля обладнання для тренажер‑
ного залу на мікрорайоні Яблуневий, «Безпека руху дітей».

Пільги у грошовій 
готівковій формі. 
Оформлення до 15 жовтня

У правління соціального захисту на‑
селення виконавчого комітету Обу‑
хівської міської ради інформує, що 

постановою Кабінету Міністрів України від 
14 серпня 2019 № 807 внесено зміни до По‑
станови КМУ від 17.04.2019 року № 373 «Дея‑
кі питання надання пільг на оплату житло‑
во‑комунальних послуг у грошовій формі», 
якими визначено, що з 1 жовтня 2019 року 
виплата передбачених законодавством 
пільг на  оплату житлово‑комунальних 
послуг у  грошовій готівковій формі має 
здійснюватися Управлінням, шляхом пере‑
рахування коштів на  рахунок громадяни‑
на, відкритий за  його заявою у  відділенні 
АТ «Ощадбанк» або через виплатні об’єкти 
ПАТ «Укрпошта».

Водночас, зазначеними змінами перед‑
бачено, що за заявою пільговика, поданою 
структурному підрозділу з питань захисту 
населення до 15 жовтня (15  травня), у якій 
зазначаються виплатні реквізити, виплата 
пільги у  грошовій готівковій формі буде 
здійснюватися з початку опалювального 
(неопалювального) сезону.

Тому, звертаємо увагу громадян‑пільгови‑
ків, які бажають отримувати пільги у грошо‑
вій готівковій формі з початку опалюваль‑
ного сезону, що ви маєте змогу до 15 жовтня 
звернутися до  Управління за  адресою: 
м. Обухів, вул. Каштанова, 13, корп. 1  каб. 
№ 10 з відповідною заявою.

У випадку виникнення запитань пропону‑
ємо також звертатися за тел. (04572) 6–43–20.

Вісім місяців роботи 
— 1 240 000 гривень 
до міського бюджету

П ро свою роботу за вісім місяців про‑
звітувало керівництво Регіонального 
сервісного центру МВС в Київській 

області, що знаходиться в Обухові по вул. 
Каштанова, 23.  Питання відкриття цього за‑
кладу для Обухова було вкрай актуальним. 
Це розуміли всі, в тому числі і міська влада. 
Тому і приміщення і необхідні кошти на його 
капітальний ремонт і облаштування тери‑
торії знайшлися швидко. У грудні минулого 
року Сервісний центр відчинив свої двері. 
За вісім місяців роботи до міського бюджету 
від діяльності Центру вже надійшло 1 млн 
240,5 тисяч гривень. Але найголовніше це 
те, що такі важливі послуги, як реєстрація 
та перереєстрація транспортних засобів, 
заміна та видача посвідчень водія, видача 
міжнародних посвідчень водія, довідок про 
відсутність судимостей та інші, стали зруч‑
нішими та доступнішими для мешканців мі‑
ста  та району.

НА ОБУХІВЩИНІ ВІДРЕСТАВРУВАЛИ 
ПАМ’ЯТНИК ГЕТЬМАНУ ВИГОВСЬКОМУ

У селі Германівка Обухівського району 
місцеві жителі відновили сільський 
пам’ятник українському гетьману 

доби Козаччини — Івану Виговському. Рес‑
тавраційними роботами займалися майстри 
Євген Спасиба та Микола Черняхівський. 
Разом із пам’ятником, майстри оновили і 
прилеглу до нього територію.

Деякі факти з життя українського геть‑
мана:

Іва́н Виго́вський (бл. 1608 –1664) — україн‑
ський військовий, політичний і державний 
діяч. Гетьман Війська Запорозького, голо‑

ва козацької держави у  Наддніпрянській 
Україні (1657–1659), Великий князь Руський 
(1658–1659). Представник православного 
шляхетського роду Виговських.

Іван Виговський  — гетьман, який роз‑
громив московські війська у  Конотопській 
битві 1858  року. Він другий, після Богдана 
Хмельницького, гетьман (1657–1659) фактич‑
но незалежної козацької держави, який на‑
магався вийти з‑під впливу Москви, в зітк‑
неннях з якою переміг.

 ПАМ’ЯТЬ

Понад усе на  світі Олександр любив свою сім’ю: 
дружину та маленького сина, заради яких він віддав 
найцінніше. Він був учасником Революції Гідності. 
Захищав Україну від окупантів з 2014 року. З березня 
2014 по лютий 2015 служив у 72 ОМБр. Був команди‑
ром взводу, отримав звання старшого лейтенанта. 
Брав участь у  важких боях у  Амвросіївці, Зелено‑
піллі, Гранітному. У 2016 пройшов відбір до бригади 
швидкого реагування НГУ.

Олександр закінчив Академію Державної податко‑
вої служби в Ірпіні та МАУП — юрист, менеджер, митний 
брокер, фахівець з логістики. З 2002  працював: ВВП 
«Біор», Науково‑дослідний інститут механічної обробки 
деревини, ДПІ в Обухівському районі (2004–10), ПАТ «Ки‑
ївський картонно‑паперовий комбінат», ЗАТ «Ерго». За‑
хоплювався військовою історією, був членом клубу вій‑
ськово‑історичної реконструкції ВІК «Повстанець» (Київ).

«Більше трьох років знав Олександра. Позитивний, 
врівноважений, з чітко окресленим світоглядом. 
Завжди ввічливий та щирий. Захоплювався історією, вивчав перебіг українських визвольних 
змагань. А вчора приєднався до пантеону героїв української нації, загинувши в бою проти 
російсько-терористичних військ. Світла і вічна пам’ять справжньому Воїну!», — так написав 
про свого друга у соцмережі Антон Фомін.

«Я ніколи не чув від цієї людини нічого лихого. Навіть не чув, щоб він із кимось з’ясовував 
стосунки. Він знав про старовину усе. Брав участь у реконструкціях військових подій минуло-
го сторіччя. Одного разу побачив у мене підтяжки. Каже, куплю їх у тебе. А я йому: та на біса 
вони тобі здалися? Каже, це німецькі, 39 чи 40 років, куплю. Відповідаю: та я тобі їх і так 
подарую… Не встиг... Шкодую за ним… Саня був гарною Людиною. І помер справжнім Воїном. 
Спи спокійно, Друже. Ми відповімо!» — написав у соцмережі про Олександра ще один його друг.

30 вересня на площі біля РЦКіД відбувся траурний мітинг‑прощання із Олександром Мар‑
ківим, на  якому були бойові побратими та прості обухівчани. Поховали Героя в  Обухові 
на кладовищі, що на Польку, поруч із іншими захисниками України.

 Закінчення. Початок на стор. 1

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
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Н априкінці червня 1919‑го до Трипіл‑
ля повернувся отаман Зелений.

 Довідка від ІА «Погляд».
Отаман Зелений (Терпило Данило Іль‑

кович) народився 16 (28  грудня) 1886  року 
в  селі Трипіллі (тепер Обухівського райо‑
ну Київської області). Закінчив церковно‑
парафіяльну школу і двокласне земське 
училище. Навчався в  Житомирській школі 
прапорщиків.

Під час революції 1905–1907  років став 
членом гуртка соціалістів‑революціонерів. 
Двічі був арештований і провів у  в’язниці 
більше трьох років. Брав участь у  першій 
світовій війні: у  1914–1917  роках мобілізо‑
ваний до  російської армії. Проходив службу 
на  Західному фронті при штабі  XXXV кор‑
пусу. У  1917 році повернувся в Україну. Після 
Жовтневого перевороту трипільці визнали 
владу Центральної Ради. Відновлена Іваном 
Гавришем та Данилом Терпилом Трипіль‑
ська організація соціалістів‑революціонерів 
мала великий вплив на околиці: Трипільську, 
Черняхівську, Германівську, Обухівську та Ве‑
ликодмитрівську волості. В той час Данило 
Терпило з товаришами і закладали мережу 
майбутнього повстанського руху.

Займав атигетьманську позицію, агі‑
тував за  Центральну Раду, воював з дені‑
кінцями, конфліктував з Петлюрою, але 
найбільше за все Зелений ненавидів більшо‑
визм. Проти більшовиків він воював на те‑
риторії Васильківського, Фастівського, 
Ржищевського, Обухівського та Переяслав‑
ського повітів сучасної Київської області.

У Переяславі 15 липня 1919 р. отаман Зе‑
лений урочисто, в присутності місцевого 
люду та свого війська, скасував Переяслав‑
ську угоду 1654  року про «возз’єднання» з 
Московією. В цей час його сили вимірюва‑
лись близько 30 000 козаків і старшин.

У жовтні 1919 року Зелений вступив у бій 
з денікінцями і був тяжко поранений: бій 
стався неподалік Канева. Дорогою до Три‑
пілля отаман помер у селі Стрітівка. По‑
хований у Трипіллі. Могила не збереглася.

З його поверненням на Правобережжі ви‑
бухнуло нове повстання. Розгнівані селяни 
прагнули відплатити більшовикам за запо‑
діяне зло. Початок заворушень був вдалим 
для Зеленого.

Отримавши звістку про нові збурення, 
більшовики почали збирати сили проти 
Зеленого. Одними з перших до  цього за‑
лучили Дніпровську флотилію, яка була 
приведена в бойову готовність. Її командир 
Андрій Полупанов негайно відправив паро‑
плав «Курьер» з Кременчука пробиватися 
до  Києва, знищуючи на  своєму шляху осе‑
редки повстанського опору. 28 червня Дні‑
провська флотилія без належної розвідки 
висадила десант між Халеп’ям та Трипіллям. 
Вояки Зеленого вичекали, доки частина де‑
санту висадиться з пароплавів та підійде 
на  дистанцію пострілу. Червоні потрапили 

в  пастку та були оточені. Пароплави по‑
спішно відійшли на всіх парах. Один із них, 
«Гоголь», втративши капітана та стерново‑
го, сів на мілину. Спорядження та озброєння 
на пароплаві стали трофеями зеленівців.

Сотник армії УНР Никифор Авраменко, 
який став свідком повернення Дніпровської 
флотилії з цього походу до  Києва, зали‑
шив цікаве свідчення: «…Підходжу ближче 

і стаю з несподіваного враження. Зносять 
убитих на берег. Ще з десяток — на кор-
мі, з-під брезенту видно ноги. Придив-
ляюсь тим, що на  березі. Всі молоденькі, 
16–20  літ. Мимоволі зняв шапку і похилив 
голову. […] Підійшов старший з матросів. 
Розказав про Трипільську трагедію. Ви-
слано було на двох звичайних пароплавах 
кількасот комсомольців ліквідувать Зеле-
ного. Коли всі вийшли на берег, попали під 
сильний перехресний кулеметний огонь…».

Матрос також повідомив, що флотилія 
«спалила гарматним огнем» Трипілля.

Попри те, що 26  червня червоні відби‑
ли в  зеленівців захоплені ними пароплави 
«Днепровец» та «Санитарный», в  розпоря‑
дженні отамана Зеленого лишилось ще два 
пароплави  — «Шарлотта» та «Зевс». Захо‑
пленню цих пароплавів сприяв повстанський 
елемент у їхніх екіпажах. Про це свідчить бід‑
кання більшовиків щодо Дніпровської фло‑
тилії: «Флотилия жила махновскими идея-
ми, и было много таких, которые побывав 
у  Махно, и  попав во  флотилию, не  прочь 
были попасть к нему снова».

У новий наступ на Трипілля 2 липня з Ки‑
єва виступили 1‑й Шулявський робітничий 
та Інтернаціональний загони, 2‑й Київський 
вартовий полк. Їх загальна чисельність 
була 1,5  тис. вояків. Підтримувати наступ 
мали три пароплави Дніпровської флотилії. 
До складу Шулявського робітничого загону 
входила група київських комсомольців чис‑
лом до сотні. Участь цих комсомольців у по‑
ході на  Трипілля не  було випадковістю  — 
більшовики розглядали їх як політично 
благонадійний резерв.

Третього липня пароплави червоних ра‑
зом із зазначеними підрозділами знов ата‑
кували Трипілля. Попереджений розвідни‑
ками, Зелений, вивів повстанців з містечка, 
щоб уникнути даремних втрат. За звичною 
тактикою більшовики вчергове обстрі‑
ляли Трипілля з Дніпра. А  коли вступили 
до містечка, почали підпалювати хати, щоб 
зруйнувати «бандитское гнездо». Зайняті 
святкуванням своєї перемоги, більшовиць‑
кі війська не виставили сторожу та не про‑
вели розвідку місцевості. Уночі їх зненацька 
захопили повстнці…

Після бою зеленівці зібрали полоне‑
них. Серед них виявилась певна кількість 
українців, які «каялись» за  свою участь 
у  каральній акції. Повстанці погодились їх 
помилувати за  умови, що ті більше не  по‑
вернуться на  службу до  більшовиків. При 
цьому деякі полонені вояки 2‑го вартового 
полку вирішили перейти до лав повстанців.

Колишні червоноармійці згодом увійшли 
до  складу 3‑го повстанського полку. Нато‑
мість, інші полонені, передусім, комісари та 
комсомольці, що свідомо брали участь у по‑
ході, мусили відповісти перед трипільською 
громадою за свої дії.

Варто зазначити, що починаючи з квітня 
1919 року, Трипілля зазнало кількох караль‑
них походів за участі Дніпровської флотилії, 
які супроводжувались обстрілами, руйну‑
ваннями та значними втратами серед місце‑
вих мешканців. Тож у полон до повстанців 
потрапили безпосередні учасники опера‑
цій, що нищили Трипілля.

Отаман Зелений вивів полонених на базарну 
площу і закликав громаду вказати в обличчя 
вчорашніх кривдників. Звісно, що розлючені 
селяни прагнули покарати всіх без винятку 
бранців. З іншого боку  — жоден полонений 
не хотів брати на себе провину за вчинені за‑
гоном злочини. Отож, виникла патова ситуа‑
ція, яку отаман вирішив розв’язати «випробу‑
ванням водою»: скинути полонених у Дніпро, 
кому пощастить вижити та дістатися лівого 
берега, того повстанці не  будуть пересліду‑
вати. З наявних суперечливих джерел доволі 
важко стверджувати, скільки полонених ком‑
сомольців загинуло безпосередньо від рук 
повстанців, а скільки потонуло. З числа поло‑
нених врятувалось шестеро осіб, які випливли 
та були підібрані пароплавом Дніпровської 
флотилії. Якби розправа повстанців ставила 
за мету повне знищення полонених, то навряд 
їм вдалось би врятуватися.

Пізніше радянські історики міфологізували 
обставини трипільського походу від 3 липня 
1919  року, змістивши акцент на  розправу 
повстанців над комсомольцями. При цьому 
відбулась плутанина між подіями двох три‑
пільських походів  — 28  червня та 3  липня, 
котрі закінчилися поразкою більшовиків. 
Цілком імовірно, що наратив про «Трипіль‑
ську трагедію» мав приховати подробиці, 
пов’язані з каральними походами на  Три‑
пілля. Звертаючись до  свідчень сучасників, 
можна дійти висновку, що похід був нашвид‑
куруч організований Київським губкомом, 
наляканим розмахом повстанського руху та 
можливістю наступу на Київ, як це вже було 
під час Куренівського повстання 1919 року.

Розгром двох поспіль трипільських походів 
шокував київських більшовиків. Повстан‑
ня Зеленого вже охопило значну частину 
Південної Київщини: Плюти, Старі та Нові 
Безрадичі, Обухів, Черняхів, Кагарлик, Ржи‑
щів, Витачів, Стайки та Трипілля. Близькість 
повстання до  губернського центру та лінії 
фронту червоних військ, перетворювало бо‑
ротьбу з ним на першочергову справу. Тому 
з 12 липня в Києві розпочалось формуван‑
ня «військ Трипільського напрямку». Задля 
того, щоб остаточно знищити Зеленого та 
його повстанців, більшовики зібрали чималі 
сили, враховуючи, що в цей час їм доводи‑
лось також тримати фронт проти Дієвої армії 
УНР та Добровольчої армії Денікіна.

На боротьбу з Трипіллям була відправ‑
лена бойова група з частин Київського 
гарнізону під командуванням Яковлєва. 
Вона складалася з Київського та Васильків‑
ського загонів, а також із загону червоних 
партизанів, організованих спеціально для 
боротьби з українськими повстанцями. За‑
гальна чисельність цих частин становила 
близько 4 тисяч вояків.

Тим часом, скориставшись розгубленістю 
більшовиків після поразки в  Трипіллі, Зе‑
лений на  своєму пароплаві «Шарлотта», 
15  липня 1919  року здійснив рейд на  ліво‑
бережне місто Переяслав. За  свідченням 
тодішнього місцевого комсомольця Р. Цу‑
кермана, зеленівці були єдиною «великою 
бандою», що увірвалась в місто того року з 
правого берега Дніпра.

З міста повстанці вибили червоноармій‑
ців, захопивши трофеї — значну суму гро‑
шей та 6 пудів срібла, яке поповнило скарб‑
ницю повстанців. Крім того, отаман Зелений 
зібрав місцевий люд на  Базарній площі і 
в урочистій обстановці оголосив про скасу‑
вання Переяславської угоди 1654 року.

Потім отаман переправився на  лівий бе‑
рег Дніпра. Ще під час свого першого ви‑
ступу, навесні 1919 року, Зелений налагодив 
певні контакти з командуванням червоної 
бригади Богунського, що розміщувалася 
на Лівобережжі, у Золотоноші та Переясла‑
ві. Командування бригади поділяло націо‑
нал‑комуністичні переконання, які привели 
їх до табору червоних. Однак більшовицька 

практика в Україні викликала в них посту‑
пове відторгнення. Ще більше їх обурювало 
намагання більшовиків встановити цілко‑
витий контроль над їхнім військовим фор‑
муванням. Маючи беззаперечний авторитет 
у  середовищі вояків своєї бригади, Богун‑
ський та решта командирів неодноразово 
вступали в конфлікти з місцевими органами 
радянської влади і часто саботували захо‑
ди, котрі вважали неприйнятними. Втім, Бо‑
гунський не міг не усвідомлювати, що рано 
чи пізно такі дії призведуть до  відкритого 
конфлікту з більшовиками. Це змушувало 
його шукати потенційних союзників. Ось та‑
ким союзником і міг стати Зелений. Отаман 
також покладав надії на Богунського

Якщо рейд на Лівобережжя та здобуття Пе‑
реяслава були підпорядковані вирішенню 
тактичних завдань, то  скасування Зеленим 
Переяславської угоди 1654  року мало стати 
знаком до  поширення загального повстан‑
ня. Здобувши Переяслав, Зелений планував 
розпочати наступ на Київ, як це було у квітні, 
під час Куренівського повстання. У разі успі‑
ху він розраховував на підтримку інших пов‑
станських загонів.

Впродовж трьох днів зеленівці вели на‑
ступ в київському напрямку на Бориспіль та 
Баришівку, також ними було зайнято село 
Хоцьки на  північний захід від Золотоноші. 
Війська Богунського, до речі, так і не приєд‑
налися до повстанців.

Становище більшовиків з кожним днем 
ставало складнішим і полегщшити його 
могли тільки дії проти повстанської бази — 
Трипілля. У  середині липня війська Три‑
пільського фронту почали методичну кам‑
панію проти Зеленого. Окрім уже згаданої 
бойової групи Яковлєва, були залучені до‑
даткові підрозділи, зокрема, бойова авіа‑
ція. Спочатку планувалося, що ці літаки 
відправляться в  Будапешт для підтримки 
Угорської Радянської Республіки. Повстання 
Зеленого змусило більшовиків на  деякий 
час відкласти плани «світової революції» й 
перекинути таку необхідну угорським кому‑
ністам авіацію на внутрішній фронт.

Більшовицькі літаки завдавали ударів із 
повітря по  селах, якими заправляли по‑
встанці, та Трипіллю, скинувши до  15  пудів 
фугасних та осколкових бомб. За  свідчен‑
ням червоноармійців, літаки мали «большое 
моральное влияние на  противника», який 
не мав протиповітряного озброєння. Та по‑
дальші нальоти червоної авіації стали обме‑
женими через брак пального: «в  летевшие 
сегодня самолеты были влиты последние 
капли имевшегося у нас и предназначенно‑
го для перелета Киев‑Будапешт бензина». 
Це призвело до  негайного пошуку пально‑
го по всьому Києву, адже літаки були гостро 
необхідні для повітряної розвідки та коригу‑
вання вогню гармат Дніпровської флотилії.

16 липня червоні розбили 3‑й повстанський 
полк Зеленого на  Правобережжі. Командир 
повстанського полку Захарченко загинув. Кіль‑
ка полонених повстанців, колишніх червоноа‑
рмійців зі складу 2‑го вартового полку, негайно 
розстріляли за вироком Ревтрибуналу.

17 липня розпочався загальний наступ про‑
ти Зеленого під керівництвом наркома вій‑
ськових справ Миколи Подвойського. У  ніч 
з 17  на  18  липня червоні зайняли Обухів, 
розмістивши там штаб свій штаб. Повстанці 
понесли важкі втрати — до 600 вбитих. Також 
було втрачено 200 гвинтівок та одну гармату. 
Уже 18 липня червоні за підтримки Дніпров‑
ської флотилії напали на Злодіївку (нинішня 
Українка  — ред.), де на  той час перебував 
загін з 300 повстанців. Зеленівцям довелося 
залишити село після знищення їхньої арти‑
лерійської батареї, що зробило відсіч Дні‑
провській флотилії неможливою.

20  липня повстанцям довелось відступи‑
ти і від Трипілля, щоб уникнути величезних 
втрат  — сили супротивника значно перева‑
жали. Однак лише наприкінці липня більшо‑
викам вдалося остаточно заволодіти районом 
Трипілля та зайняти прилеглі села. Повстанці 
продовжували відступати в  південному на‑
прямку, завдаючи контрударів по частинах, які 
їх переслідували. Подальші події змусили ота‑
мана Зеленого відійти вглиб Правобережжя, 
а з часом приєднатися до Дієвої армії УНР. 

 ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ

ЯК ОТАМАН ЗЕЛЕНИЙ ПРОТИ ЧЕРВОНИХ 
НА ОБУХІВЩИНІ ВОЮВАВ

  Володимир БАРОВ 
аспірант Ніжинського державного  

університету ім. Миколи Гоголя

Заволодівши частиною України у 1919 році, російські більшовики не планували зупинятись на досягнутому. Ідея «світової 
революції» кружила голови їх ватажків. Але дуже скоро виявилось, що навіть утримати здобуте не надто легко...
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ПАЙОВІ ВНЕСКИ ДЛЯ ГРОМАД ЗАЛИШАЮТЬСЯ. 
НА РІК!

 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

 СПОРТ

Якщо Ви користуєтесь ефірним 
телебаченням, перескануйте 

діапазон на своєму 
телевізійному приймачі — канал 

буде знайдено автоматично. 
ДИВІТЬСЯ НОВИНИ КИЇВЩИНИ 

НА ТЕЛЕКАНАЛІ «ПОГЛЯД»

З авдяки небайдужості Асоціації 
міст України вдалося зберег‑
ти пайові внески для громад, 

хоча лише на  один рік і лише для 
нових об’єктів та до повного вико‑
нання розпочатих. Проте, із удоско‑
наленим механізмом нарахування, 
сплати і використання. Так, 20  ве‑
ресня на засіданні Верховної Ради 
України народні депутати проголо‑
сували за законопроєкт «Про вне‑
сення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності 
в  Україні» (№  1059  від 29.08.2019  р.) з тими правками, які 
не скасовують пайові внески, а вдосконалюють механізм їх 
нарахування, сплати та використання.

Це:
— встановлення фіксованого розміру сплати пайових 

внесків: 4 % для нежитлових будівель, 2 % — для житлових, 
0 % — для промислових споруд;

— сплата винятково в грошовій формі на рахунки місце‑
вих бюджетів.

І хоча термін дії пайових внесків визначено на один рік — 
до кінця 2020 р. (на один рік для нових об’єктів, і до повного 
виконання — розпочатих), громади отримали суттєвий фі‑
нансовий ресурс, який спрямовується на будівництво, ре‑
монт і реконструкцію важливих соціальних об’єктів: шкіл, 
дитячих садочків, лікарень та доріг. Такого результату вда‑
лося досягти завдяки активній підтримці з боку народних 
депутатів, активістів, науковців та громадськості. 16 верес‑
ня 2019  року відбулося засідання робочої групи Комітету 
Верховної Ради України з питань освіти, науки та іннова‑
цій за  участі Виконавчого директора Асоціації міст Украї‑
ни О. Слобожана, де було обговорено питання скасування 
пайової участі для забудовників та опрацьовано пропози‑
ції до проєкту Закону України № 1059. 

Наступного дня в  Асоціації міст України відбувся кру‑
глий стіл з обговорення законодавчої ініціативи щодо 
скасування пайової участі, де народний депутат України 
Зіновій Андрійович висловив позицію на  захист інте‑
ресів органів місцевого самоврядування та акцентував 
на  загрозах для громад у  разі скасування пайової уча‑
сті. А 19 вересня відбулося засідання Комітету Верховної 
Ради України з питань економічного розвитку, на  якому 

теж розглядався законопроєкт № 1059. На засіданні були 
присутні голови громад, які стали на  захист збережен‑
ня пайової участі, зокрема, Бучанський міський голова 
А. Федорук, Уманський міський голова О. Цебрій, Горо‑
дянський міський голова А. Богдан, а  також перший за‑
ступник голови КМДА М. Поворозник, Директор Депар‑
таменту фінансів КМДА В. Репік, Виконавчий директор 
АМУ О. Слобожан. Участь у засіданні взяли народні депу‑
тати з різних фракцій, члени громадських організацій, які 
разом із представниками органів місцевого самовряду‑
вання висловили чітку позицію про недопущення скасу‑
вання пайових внесків. Було запропоновано удосконали‑
ти механізм нарахування, сплати та використання коштів 
пайових внесків, що сприятиме більшій прозорості та 
ефективності використання пайових внесків, а  також 
зменшить корупційні ризики. І, нарешті, 20 вересня, Ко‑
мітет Верховної Ради України з питань економічного роз‑
витку підтримав компромісне рішення — його народжен‑
ня супроводжувала двотижнева тяжка праця експертів 
АМУ в комітетах і фракціях Парламенту.

За інформацією Асоціації міст України

СПОРТСМЕНІВ ТА 
ТРЕНЕРІВ З ОБУХІВЩИНИ 
ПРИВІТАЛИ В КОДА

З нагоди Дня фізичної культури та спор‑
ту, в Київській обласній державній ад‑
міністрації відбулось нагородження 

найуспішніших представників Київської об‑
ласної школи вищої спортивної майстерно‑
сті.  В переліку запрошених були і представ‑
ники Обухівщини. Зокрема тренери: Олексій 
Семикін та Анатолій Гуральський, а також 
спортсмени: Андрій Яценко та Іван Семикін.

Протягом урочистостей спортсменам з Ки‑
ївщини вручили подяки від Національного 
олімпійського комітету. Також серед спортс‑
менів, що здобули нагороди на чемпіонатах 
світу та Європи, кубках світу та Європи, та 
інших престижних міжнародних змаганнях, 
у період з 01 вересня 2018 року по 31 серпня 
2019 року визначені стипендіати. Їм тради‑
ційно, вручили сертифікати, а пізніше пере‑
рахуть грошову нагороду у розмірі від 5 до 
30 тисяч гривень.

Серед спортсменів Київської обласної шко‑
ли вищої спортивної майстерності до числа 
стипендіатів з Обухівщини потрапили Ан‑
дрій Яценко (боротьба вільна) та  Іван Семи‑
кін (веслування на байдарках та каное).

Серед тренерів з Обухівщини стипендії 
отримали  Олексій Семикін та Анатолій Гу‑
ральський.

ТУРНІР З ВОЛЕЙБОЛУ ДО ДНЯ МІСТА

Д о Дня Обухова в  РЦКіД пройшов жіночий турнір з 
волейболу, у  якому взяли участь 5  команд, а  саме: 
ДСК «Вікторія» (Канів), Канів, Камон (Київ), ВК Обу‑

хів, VIVA (Обухів). Грали за  схемою кожний з кожним. 
Призерами турніру стали: перше місце — команда ДСК «Вікто‑
рія» з міста Канів; друге місце — команда ВК Обухів; третє міс‑
це — команда «Камон» з Києва

ІЗ ЗАКАРПАТТЯ ІЗ МЕДАЛЯМИ

Н а Закарпатті відбувся міжнародний тур‑
нір з вільної боротьби серед молодших 
юнаків та дівчат. Команда ДЮСШ Обухова 

завоювала 8 медалей різного ступеню. Чемпі‑
онами у своїх вагових категоріях стали Євгеній 
Цюкало, Ростислав Марченко та Данило Часов‑
ський. Віце‑чемпионами турніру стали Влада 
Попова та Саллахуддін Абдулаєв, а  бронзові 
нагороди привезли додому Євгенія Друзенко, 
Артем Герасимчук та Тимофій Матвейчук.

УКРАЇНКА — НАЙКРАЩА НА ПЛАНЕТІ!

В італійському місті Арко фіні‑
шував молодіжний чемпіонат 
світу зі скелелазіння. Ніка По‑

тапова, мешканка міста Українки, 
тріумфувала на  ньому в  номінації 
«важкість». Не дивлячись на дворіч‑
ну перерву, пов’язану з щільним гра‑
фіком змагань і травмою руки, що 
призвела до хірургічного втручання, 
Ніка довела всьому світу, що немає 
нічого неможливого. Наразі вона 
очолює світовий рейтинг зі скелела‑
зіння у своїй віковій групі.

ЗОЛОТО І БРОНЗА ПОЇХАЛИ НА ОБУХІВЩИНУ

Н а світових змаганнях 
«Олімпійські надії» у 
Братиславі  відзначи‑

лися гребці з Обухівщини. У 
змаганнях з веслування на 
байдарках і каное у “двійці» 
Дмитро Бугайов посів третє 
місце на дистанції 200 метрів. 
А його земляк з Обухова Да‑
ніїл Платаш на дистанції К‑1 
виборов золоту медаль зма‑
гань. Обох спортсменів тре‑
нує Юрій Лисяний.

О лексій Скіданов здобув першість на  між‑
народному турнірі  Vynohradiv  International 
Open 2019 з бразильського джиу‑джицу. Зма‑

гання відбулися у місті Виноградові.
Поєдинки були досить складними, однак Олек‑

сій зміг вибороти 1  місце у  своїй ваговій категорії 
та третє місце в  абсолютній ваговій категорії. Зага‑
лом у  змаганнях взяли участь близько сотні бійців 
не  лише з України, а  ще й з Румунії, Італії та Бельгії. 
Спортсмена до турніру готував тренер Дмитро Безуглий.
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Складові:
200 грамів пшо‑

на, добре про‑
мити гарячою 
водою

200 грамів сви‑
нячий копченої 
грудинки, порі‑
зати кубиками

200 грамів сви‑
нячого сала, порізати кубиками

1 велику цибулину порізати ве‑
ликими кубиками

1 середня морква, тонко поріза‑
ти або натерти на тертці з ве‑
ликими дірками

4 середні картоплини, почисти‑
ти, порізати кубиками

1,5 л води
Сіль за смаком
1/2 пучка зелені петрушки, дріб‑

но порізати
1/2 пучка зелені кропу, дрібно 

порізати
Затирка:
50 грамів сала, порізати кубиками
1 ч. л. солі

3 зубки часнику
Час приготування: 50 хвилин
Приготування:
1) Розмістити казанок на багатті і дати йому прогріти‑

ся, додати порізане копчене і сире сало. Смажити по‑
мішуючи, поки не витопити достатньо жиру щоб додати 
цибулю.

2) Додати цибулю, накрити кришкою і томити до м’яко‑
сті.

3) Додати моркву, перемішати і одну хвилину смажити 
все разом.

4) Покласти в казанок промите пшоно, добре перемі‑
шати, щоб кожне зерно було оповите ароматним жиром.

5) Відразу ж додати картоплю, перемішати, тушкувати 
1 хвилину.

6) Влити воду і посолити за смаком.
7) Перемішати і накрити казанок кришкою. Варити, час 

від часу помішуючи, до м’якості картоплі, приблизно 12‑
15 хвилин. Через цей час куліш стане значно густішим.

8) Приготувати затирку: в ступці розтерти сало з часни‑
ком і сіллю. Можна це зробити в блендері, хоча це вже 
зовсім не по‑козацьки.

7) Додати затирку і зелень в готовий куліш і добре пе‑
ремішати, накрити кришкою. Зняти казанок з вогню і за‑
лишити на 5 хвилин настоюватися.

Подавати кашу з гарним настроєм і свіжою зеленню!

ЯК ЗВАРИТИ СПРАВЖНІЙ КОЗАЦЬКИЙ КУЛІШ

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ВИХІДНІ

 ГОРОСКОП  СВЯТА

ПОКРОВА, ДЕНЬ КОЗАЦТВА І ЗАХИСНИКА 
УКРАЇНИ: історія та традиції свята

Овен. Особливих зу‑
силь і космічної енер‑
гії Овну не знадобить‑

ся. Вас будуть більше нади‑
хати власні ідеї, які допомо‑
жуть піднятися вгору, збіль‑
шити дохід.

Телець. У Тельця успіш‑
ний, плідний і, голов‑
не, прибутковий мі‑

сяць. Проте краще відмовити‑
ся від відвертих бесід з коле‑
гами, інакше все сказане мит‑
тю стане всенародним над‑
банням.

Близнюки. Чогось 
грандіозного, пер‑
спективного від жовт‑

ня Близнюкам чекати не слід. 
Чорна смуга змінює світлу і 
так далі. Займіться реалізаці‑
єю ідей, а потім просто спо‑
стерігайте за подіями, що від‑
буваються.

Рак. У Рака інтриги на 
роботі, які плетуть заз‑
дрісні колеги. Прикро, 

але ваші видатні успіхи не‑
гативно відбиваються на на‑
строї деяких особистостей.

Лев. Гороскоп реко‑
мендує Льву придиви‑
тися до своїх старих 

друзів і просто знайомих. Не 
дивуйтеся, але серед них мо‑
жуть виявитися справжні ша‑
храї.

Діва. У Діви яскра‑
ві зміни в особисто‑
му житті. Ви зустрінете 

людину, призначену вам до‑
лею. Любов буде такою щи‑
рою, що ви забудете про ми‑
нулі розчарування.

Терези. Відмінний мі‑
сяць чекає на Терези, 
тому хвилюватися не 
варто. Є шанс підняти‑

ся вгору по службі, підвищити 
матеріальний рівень життя, 

довести свою майстерність 
перед колегами.

Скорпіон. Знаменні 
події, великі відкрит‑
тя чекають Скорпіона. 

Ви зможете зачарувати своєю 
магічною усмішкою всіх, до 
кого самі небайдужі. Завдяки 
такій добрій «місії» у вас з’яв‑
ляться нові друзі, пристрас‑
ні коханці і надійні партнери 
в бізнесі.

Стрілець. Якщо у 
Стрільця і з’являть‑
ся проблеми, то вони 
прийдуть з фінансо‑

вої сторони. До речі, ви самі 
винні в тому, що залишили‑
ся без гроша в кишені. Добре, 
що поруч родичі і друзі. На 
фронті кохання Стрільця че‑
кає гармонія і щастя.

Козеріг. Гороскоп про‑
рокує Козерогу висо‑
ку посаду, а також по‑
бутові клопоти і сімей‑

ні проблеми. Чим наполегли‑
вішим ви будете, тим швидше 
реалізуються ваші грандіоз‑
ні цілі.

Водолій. Гороскоп про‑
рокує Водолію сутички 
з колегами, натомість 

у сімейному житті все буде 
в звичному руслі, без хви‑
лювань, побутових проблем. 
Одиноким людям не слід роз‑
раховувати на зустріч з ко‑
ханням всього життя, але ви 
з головою поринете в роман‑
тичні і легкі знайомства.

Риби. Гороскоп радить 
Рибам провести цей 
місяць в домашній об‑

становці, спілкуючись з роди‑
чами і дітьми. Від роботи по‑
трібно трохи відпочити, аб‑
страгуватися від фінансових 
проблем.

Зорі радять в жовтні 
налаштуватися на позитивний лад

 СМАЧНОГО!

Якщо від осіннього жовтня 2019 роки чекати тільки похмурості, 
смутку, то так воно і станеться. Навпаки, слід налаштуватися 
на позитивний лад, щоб легше пережити невдачі, проблеми і по‑
хмуру погоду. Більшість змін будуть приємними, бажаними, осо‑
бливо в робочій і фінансовій сфері.

У ЖОВТНІ УКРАЇНЦІ 
ВІДПОЧИВАТИМУТЬ 9 ДНІВ

Цьогоріч на другому тижні жовтня українці матимуть три 
вихідних поспіль. 

У 2019 році десятий місяць року міститиме 22 робочих дні. До‑
датковий вихідний українцям подарує День захисника України, 
Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва, 
яке припадає на 14 жовтня. Цьогоріч це свято випадає на по‑
неділок, тож українці матимуть три поспіль вихідних, натомість 
робочий тиждень починатимуть з вівторка 15 жовтня.

14 жовтня українці святкують одразу три свята і всі вони взаємопов’язані й виникали послідовно. Перше — Свято 
Покрови Божої Матері, друге — День українського козацтва, третє свято, дуже молоде — День захисника України.

Покрова Пресвятої Богородиці
Це свято вважається одним із 

найбільш шанованих свят в Украї‑
ні. Проте історія його бере початок 
з подій далекого 910  року в  Кон‑
стантинополі, опис якого зберігся 
в  житії св. Андрія Константино‑
польського. Святий Андрій разом 
з Єпіфанієм, учнем святого, мо‑
лилися в  храмі, раптом ніби роз‑
крилося над ними склепіння храму, і 
святий Андрій побачив Пресвяту Діву, 
оточену безліччю ангелів і святих. 
Богородиця молилася і простягала 
над прочанами храму омофор. Схи‑
ливши коліна, Пресвята Діва почала 
зі слізьми молитися до  Бога 
за християн і довгий час пере‑
бувала в  молитві. Згідно опо‑
відей, дивне з’явлення Бого‑
родиці підбадьорило і втішило 
греків, які зібравши останні 
сили, перемогли сарацинів. З 
тих пір християни вірять, що 
Покров Пресвятої Богородиці 
оберігає та захищає їх, а  саме 
свято, чомусь забуте грецькою 
церквою, стало на Русі одним з 
улюблених.

День українського козацтва
На Січі українські козаки ві‑

рили, що їх охороняє свята По‑
крова, а Пресвяту Богородицю 
вважали своєю покровителькою і за‑
ступницею. Вірили настільки, що про‑
тягом багатьох століть це свято було 

одним з найважливіших свят в  пра‑
вославному календарі України.

Історія українського козацтва  — це 
одна з найвеличніших сторінок життя 
українського народу. В найтяжчі часи 
іноземного поневолення козацтво ви‑

ступало справжнім захисником рідної 
землі, оборонцем віри, моралі та дер‑
жавницьких традицій України.

День захисника України
Тож не дивно, що саме в цей день, 

14 жовтня, з 2015 року є державним 
святом — Днем захисника України. 
Це свято  — символ нерозривного 
зв’язку всіх поколінь захисників 
України, як пам’ять про тих, хто 
в  різний час захищав нашу зем‑
лю від ворога і охороняє її зараз. 
Попри зміну часів і політичних 

систем, День захисника України асо‑
ціюється насамперед з мужністю та 
стійкістю людського характеру, си‑
лою духу та відданістю Батьківщині.

Традиції
Божественна святкова літургія 

у  храмі  — це не  єдиний зви‑
чай, що потрібно виконати 
цього дня. За тисячу років іс‑
нування в  Україні з’явилося 
багато традицій, пов’язаних з 
Покровою.

Молодим жінкам потрібно 
молитися до Богородиці з про‑
ханнями про заміжжя. В  ста‑
родавні часи від Покрови вва‑
жався найсприятливішим для 
одруження, а саме свято — час 
сімейних відвідин.

Також це день закінчення гос‑
подарських робіт та збору уро‑
жаю. Вважалося, що на Покро‑
ви потрібно звести до мінімуму 

домашні та робочі справи та прове‑
сти цей день спокійно у  родинному 
колі.

Куліш — традиційна козацька страва, тож 14 жовтня вам ніяк не обій‑
тися без неї. До речі, варили куліш козаки в котлах в Січі на відкритому 
вогні, тож і наш рецепт буде для «природи».

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ПОКРОВУ
Якщо пара познайомилася на Покров — бути їм на‑

реченим і нареченою.
Якщо на Покрову йде сніг — це до великої кількості 

весіль.
Якщо сніг на  Покрову не  випав  — його не  буде і 

в листопаді.
На Покрову традиційно протягом всього дня спо‑

стерігали за  погодою. Якщо вітер дме з півдня  — 
зима буде теплою. З півночі — холодною. З Заходу — 
сніжною. Якщо вітер кілька разів за день змінював 
напрямок, значить зима обіцяє бути нестабільною.

Також звертали увагу на  дерева. Якщо вишня 
на Покрову не скинула листя — зима буде теплою.


