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Розповсюджується
безкоштовно

У Вишгороді пілотний проект із роздільного 
збирання побутових відходів можна назвати 
найуспішнішим в Україні. Українська Паку-
вально-Екологічна Коаліція у тісній співпраці з 
мерією Вишгорода реалізує його з листопада 
2017 року. За цей час біля житлових будин-
ків та громадських закладів встановлено 119 
контейнерів для роздільного збирання відхо-
дів упаковки. Найближчим часом їх кількість 
збільшиться до 200.

Цілу область завалено сміттям
“Більше 5% території Україні завалено сміт-
тям. А це як ціла область, — наголошує пред-
ставник організації “Чисто.Вишгород” Оль-
га Фурдило. — Уявіть собі цілу область, зава-
лену сміттям. І більше того, лише 7% з усіх на-
ших відходів перероблюються. А все інше йде на 
сміттєзвалища офіційні та неофіційні, які за-
бруднюють навколишнє середовище та впли-
вають негативно на наше з вами здоров’я”. В 
Україні зараз 6 тис. офіційних та 30 тис. несанк-
ціонованих сміттєзвалищ, які забруднюють се-
редовище. За її словами, кожен з нас може роз-
почати боротьбу за чисте довкілля. 

Перший крок: підвищувати побутову культуру, а саме 
розповідати дітям, що не можна викидати сміття не у 
відведені для цього місця. Наразі вже існує освітній про-
ект — еколекції для школярів від організації “Чисто. 
Вишгород”. “Це інтерактивні лекції, цікаві для дітей. А 
саме: мультфільми, розповіді в ігровій формі, також пре-
зентуємо електронну гру із сортування сміття. Прово-

димо конкурси малюнків та поробок із вторсировини”, - 
розповідає міський активіст Світлана Вепшина.

Другий метод боротьби з відходами — якщо бачите сміт-
тєзвалище, одразу повідомляйте на сайті ecomapa.gov.ua. 
Цим оперативно займуться. Але найважливіший крок  
— сортування відходів. 

Містяни із задоволенням підключилися до проекту
Жителі міста з перших днів проекту жваво відреагували 

на нововведення і одразу підключилися до розділення по-
бутових відходів. Уже більше 3 місяців як з’явилися спеці-
альні жовті контейнери для пластику, поліетилену, папе-
ру, алюмінієвих, жерстяних банок та ін. А нещодавно до 
них додали зелені контейнери. В них потрібно викидати 
скло. Це чисті пляшки, банки та інша скляна тара.

“Окремий контейнер зеленого кольору передбачено 
саме для скла з двох причин: перша – це особливос-
ті відокремлення склобою від інших відходів упа-
ковки, оскільки процес сортування частково вико-
нується вручну. 

Продовження на сторінці 3.

Транспортного колапсу більше не буде?
Вишгородці знову потерпають від транспортної кризи у місті. 

Місцеві жителі бідкаються, що маршрутки не ходять, а на зупинках — величезні черги.   
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7 березня до станції метро “Героїв Дні-
пра” жителі міста діставалися годинами. 
Чимало людей так і не змогли потрапи-
ти до роботи та навчання. Громадського 
транспорту було не дочекатися. Обурені 
люди в черговий раз вимагають вирішен-
ня проблеми. Адже з такими проблемами 
стикаються досить часто.

“Маршрутки зношені на 100%. На 
них не зручно їздити, повільні. Ще й 
взимку постійно з ними проблеми. Че-
кати потрібно транспорту година-
ми. Чому влада досі за ці роки нічого не 
зробила, адже щороку одне і те ж”, - 
обурюється місцевий житель Андрій.

Про транспортну проблему чув неодно-
разово мер Вишгорода Олексій Момот. За 
його словами, дедалі частіше з перевізни-
ком “Авто-Лайн” виникають непорозумін-
ня і конфлікти. Особливо в зимовий пе-
ріод. Автобуси не виходять на маршрут. Це 
дуже ускладнює сполучення зі столицею. А 
зважаючи на те, що у Вишгороді 90% пра-
цездатного населення їздить у столицю — 
то дістатися роботи стає серйозною про-
блемою. Очільник запевняє, проблему буде 
вирішено найближчим часом.

“Нещодавно був інцидент, коли не 
вийшло п’ять автобусів на марш-
рут. Зі слів керівника компанії-пе-
ревізника Олександра Балуєва — всі 
п’ять водіїв захворіли. На цьому тер-
пець урвався. Ми давно вели перемо-
вини з Київською обласною держав-
ною адміністрацією щодо створен-
ня альтернативного маршруту, щоб 
не було монополії і перевізник нас не 
міг так би мовити шантажувати. 
Крім того, маршрут буде до станції 
метро “Почайна” (колишня “Петрів-
ка”). Саме сюди дуже багато людей 
нас просили організувати перевезен-
ня”, - запевнив Олексій Момот.

Новий тестовий маршрут — 
10 автобусів і через “Почайну”

Планується запуск 10-ти автобусів 
на пробний маршрут: “Карат — Центр 
Вишгорода — ст. м. “Почайна”  — ст. м. 
“Героїв Дніпра” і назад. Ціна за проїзд 
планується 10 гривень. Водночас тепе-
рішній перевізник залишиться. З’явить-
ся конкуренція. 

“Буде працювати декілька авто-
бусів по цьому новому маршруту. 
Це так звана “обкатка”. 
Для того, щоб було розуміння па-
сажиропотоку, яким має бути 
кількісний склад транспортних 
засобів, щоб забезпечити рух в 
години пік і комфортне переве-
зення громадян. Якщо вдасться 
вирішити питання з Києвом 
і там нададуть можливість 
кінцевої зупинки на  “Петрівці” 
(“Почайній”), то буде маршрут 
до “Петрівки”. Але на даний час 
маршрут буде Вишгород-“Героїв 
Дніпра” через “Петрівку”, - роз-
повів заступник міського голови 
Трохим Іванов.

Всі погодження пройдено в Департа-
менті транспорту, в Київській облдер-
жадміністрації та інших інстанціях, за-
певняють у міській раді. Після пробно-
го періоду у столичній облдержадміні-
страції пройде конкурс.

“Буде проведено конкурс. Цей пе-
ревізник, який зараз заходить 
на маршруті — він не буде 
постійним. Після випробуваль-
ного терміну в Департаменті 
транспорту Київської облдержад-
міністрації буде проведено кон-
курс — буде затверджено та-
риф, графік і таке інше”.

“Авто-Лайн” перевозить пільговиків, 
а нелегали — ні” — Балуєв

Водночас перевізник — директор під-
приємства ТОВ “Авто-Лайн” Олександр 
Балуєв розповів, що дуже хотів би покра-
щувати якість перевезень, але не має змо-
ги: “Ми перевозимо близько 1 500 людей 
пільгових категорій безоплатно щоденно.  
У нас автобуси не заводяться, зношений 
склад. З’являється питання — за рахунок 
чого ми повинні покращити якість робо-
ти. Адже, відпрацювавши рік, ми отрима-
ли копійки — розрахувалася з нами місь-
ка рада за перевезення пільговиків за пів-
тора місяці, а решту 10 місяців ми розво-
зили людей за свої гроші. А це десь 70% за-
вантаження автобуса”.

За словами Олександра Балуєва, у місті 
працює група нелегальних перевізників, 
які не платять податки і не перевозять 

пільгові категорії людей.“Коли 2-3 групи 
людей здійснюють перевезення і роблять 
це нелегально, не перевозять пільговиків, 
то як нам можна покращити якість об-
слуговування?”

Жителі Вишгорода відреагували на но-
вину про новий маршрут по-різному. 
Хтось бачить в цьому вирішення тран-
спортної проблеми міста. Адже з’явиться 
більше громадського транспорту, плюс 
до станції метро “Почайна” стане прості-
ше діставатися. Інші ж запевняють, що 
один маршрут не змінить особливо ситу-
ації. Треба вирішувати проблему з тепе-
рішнім перевізником.

Наталія ПРОЦЕНКО
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Вишгород — рекордсмен із сортування сміття в Україні
Наше місто показало найкращі результати: встановлено за декілька місяців 

близько 120 контейнерів для сортування сміття

Перший вишгородський 
парк

стор. 2 стор. 5

Святкуємо 
Великдень

Поради 
для туристів

У ЦЕНТРІ   УВАГИ

стор. 4
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Зібрано близько 300 підписів. 
Звернення подано до необхідних 
інстанцій.

Матір трьох дітей, місцева жителька 
Інна бідкається, що умов для нормаль-
ного відвідування поліклініки немає. 
Розповіла, що нещодавно у вишгород-
ському медичному закладі діти зарази-
лися від хворих дорослих — адже кабі-
нети терапевтів знаходяться одразу біля 
педіатрів. “Минулого разу ми приходили 
робити щеплення. І після нього діти за-
хворіли — застуда. Кабінет вакцинації 
знаходиться біля терапевтів”.

Водночас житель Вишгорода Євген по-
боюється залишати дитячий візочок 
прямо на вулиці, адже чув неодноразо-
во, що їх викрадають з-під поліклініки. 

“Заборонено в’їзд з візочками. На две-
рях таке оголошення висить. Всі зали-
шають на вулиці. Лікарня за це ніякої 
відповідальності не несе. Ми на прийо-
ми ходимо разом з дружиною. Я чекаю її 
тут — стережу візочок”.

“З возиками до приміщення медичного 
закладу заходити забороняють, - ствер-
джує активістка Світлана Вепшина. - 
Немає законної заборони. Всі розуміють, 
чому так роблять. Якщо поставити 
там 15 возиків у прихожій, то пройти 
неможливо. Чому б не зробити веранду, 
як роблять в інших лікарнях? Адже якщо 
зовні залишати, то може бути дощ чи 
сніг, потім вже дитину у мокрий  чи хо-
лодний не покладеш візочок. Та й надій-
ніше у веранді, ніж на вулиці залишати”.

Найбільше дивує місцевих матусь від-
сутність кімнати для грудного вигодову-
вання.

“Я взагалі не знаю, як таке може бути. 
Ми зі старшою дитиною обстежували-
ся у Києві. І там у кожній поліклініці, на-
скільки я знаю, є кімнати для годування 
малюків та пеленання”, - запевняє міс-
цева жителька Інна.

За словами активістки Світлани Вепши-
ної, проблем чимало, і їх вирішення по-
кращить  умови відвідування медичного 
закладу: “Я приїхала з Києва — на Нив-

ках у поліклініці просто поставилися з 
розумінням до людей — зробили і веран-
ду для возиків, і кімнату для грудного ви-
годовування, там є де сповивати дитину. 
І, звісно, окремо терапевти, окремо педі-
атри розташовані у будівлі, щоб не пере-
носити інфекцію”.

Активісти Вишгорода об’єдналися і 
вже наразі зібрано близько 300 підписів 
містян. Колективне звернення оформле-
но та передано до необхідних інстанцій, 
а саме головам Вишгородської район-
ної ради та адміністрації. У ньому жите-
лі просять зробити зручний пандус, ве-
ранду для возиків, кімнату для годуван-
ня та територіально розділити терапе-
втів та педіатрів. Чекати на відповідь по-
трібно місяць. Активістка каже, цю си-
туацію будуть контролювати через соці-
альні мережі. 

“Будемо активно коментувати і на-
гадувати про себе. Можливо, це тільки 
перший етап боротьби”.

Наталія ЄРОФЕЄВА

Жителі Вишгорода вже не перший 
рік плекають мрію створити у місті 
справжній парк. Адже наразі в місті є 
лише сквери та невеличкі зони відпо-
чинку. Водночас парком називається 
велика територія (більше 10 га), при-
значена для прогулянок, відпочинку, 
ігор на свіжому повітрі. Це архітектур-
но-ландшафтний об’єкт, обов’язкові 
атрибути якого: зелені насадження, алеї 
та упорядковані доріжки, місця для від-
починку (лавки, альтанки), також мож-
ливі скульптури, пам’ятники, фонтани. 

Тож ідею створення парку містяни ак-
тивно пропагують. Бо зелених наса-
джень у місті все менше. А поки ще пар-
ку немає, жителі міста, а особливо ву-
лиці Кургузова, утримують лісову сму-
гу у чистоті та постійно контролюють, 
аби столітні дуби і надалі могли раду-
вати усіх охочих.

“Дерибану лісу не допустимо” — 
місцеві жителі

Місцева жителька Олена бідкається, що 
на зелену зону під майбутній парк вже 
“наклали лапи” і, як виявилося, ще з 2010 
року. 

“Ми разом з сусідами прибираємо цей 
ліс регулярно, ліквідуємо пожежі. Адже це 
частинка нашого дому. І якщо найближчим 
часом не розпочнеться будівництво парку, 
то це закінчиться тим, що там зведуть 
будівлю, — побоюється Олена. — Як відомо, 
вже є право власності на земельні ділянки 
на території лісу. Там навіть активно об-
межують доступ до цієї землі, що є части-
ною нашого майбутнього парку”.

Депутат Вишгородської міської ради 
Віталій Сардак теж побоюється, що за-
тримки у зведенні горезвісного майбут-
нього парку можуть призвести до появи 
будівель на цій території.

“Вже третій рік чекає громада на парк. 
Нарешті розробили проект і заклали кош-
ти в бюджет на будівництво цього пар-
ку. Навіть через корупційні схеми почали 
з’являтися земельні ділянки на території 
майбутньої зони відпочинку. Тому це дуже 
нагальне питання. Ми не хочемо втрати-
ти шанс все ж таки створити там парк”, 
— стверджує можновладець.

 
У міській раді запевняють: парк буде 

вже цього року!
Наразі вже виділено майже 2 млн грн 

і цього року кошти підуть на зведення 
довгоочікуваного парку. Але цього не 
вдосталь — запевняє мер Вишгорода.“-
Ми хотіли додати до парку ще півто-
ра мільйони, щоб зробити його швидше і 
кращим.  Під час перерозподілу бюджет-
них залишків, які залишилися з минуло-

го року, планувалося виділити ще кошти 
на майбутній парк. Але депутати вирі-
шили по-іншому. Там територія дуже ве-
лика. Ці 2 млн для такої території — це 
ніщо. Але ми зробимо все можливе, щоб 
основні роботи зробити цього року”, — 
запевняє Олексій Момот.

Ліс все ж таки розділено. Земельні ділян-
ки в районі садового товариства “Енерге-
тик” були відведені у власність рішенням 
міської ради від 25 червня 2010 року. А це 
134 ділянки. Люди, які отримали ці зем-
лі — не є жителями Вишгорода. “У про-
куратурі буде відкрито кримінальне про-
вадження”, — запевнив очільник. За його 
словами, міська рада зробить усе, аби ска-
сувати незаконне рішення та повернути 
землю у власність громади.

Олександр МЕРЕЩЕНКО

Ліс віддали, а тепер повертають назад — під парк!

Останнім часом на адресу ком-
панії надходять листи громадян, 
які стурбовані станом київської 
дамби та пропускною спромож-
ністю гідроелектростанції під час 
весняного танення льоду.

Зважаючи на таку зацікавленість, ПрАТ 
«Укргідроенерго» інформує про готовність 
до пропуску води у весняний період. При 
нинішніх та прогнозованих гідрологічних 
і льодових умовах гідротехнічні споруди 
Київської ГЕС здатні забезпечити надій-
ну та безаварійну роботу. Водопілля 2018 
року за максимальними обсягами водного 
стоку очікується близьким до норми. 

 На разі спостерігається наступна гід-
рометеорологічна ситуація. На річках ба-

сейну Дніпра зберігається режим стійкої 
підвищеної зимової межені з незначними 
добовими коливаннями рівнів води в ме-
жах норми. На водних об’єктах наявний 
льодостав, товщина якого сягає 30 см. 
Товщина снігу на Київському водосхови-
щі – 20-30 см.

Робота Об’єднаної енергетичної сис-
теми України в період весняного водо-
пілля традиційно буде зазнавати пев-
ного навантаження при регулюван-
ні добового графіка споживання елек-
троенергії, однак гідротехнічні спору-
ди та обладнання всіх ГЕС і ГАЕС ПрАТ 
«Укргідроенерго» перебувають у пра-

цездатному стані і можуть 
виконувати своє функціо-
нальне призначення в за-
планованих режимах.

Тож пропуск весняного 
водопілля через водосхо-
вища дніпровського каска-
ду не матиме негативно-
го впливу на гідротехнічні 
споруди, мостові переходи, 
об’єкти господарювання та 
інфраструктури. 

Прес-служба 
ПрАТ “Укргідроенерго”

Поліклініка без комфортних умов: матусі Вишгорода зібрали підписи і 
чекають на покращення

«Укргідроенерго» готується до весняного водопілля
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Вишгород — рекордсмен
із сортування сміття в Україні

Закінчення. Початок на сторінці 1.

Директор ІА “Погляд” Олексій 
Зіневич переконаний, що шлях 
до сильної заможної громади 
лежить через внесок кожного сві-
домого громадянина. 
Кожна людина важлива, доля кожного 

має значення, разом з тим ми маємо вчи-
тись шукати компроміс, коли це стосу-
ється нашого спільного майбутнього та 
майбутнього нашого регіону. Не може 
бути компромісу лише зі злодіями та ко-
рупціонерами, які розглядають ресурси 
громади заради власного збагачення.

— Вас знають як досить успішного 
бізнесмена. Чому ви вирішили піти в 
політику?

— “Громадська ініціатива” не є полі-
тичним проектом, це є платформа для 
суспільних проектів, до якої можуть до-
лучитися усі бажаючі. Вона слугувати-
ме регіону і вестиме роботу в багатьох 
напрямках. Ключовий меседж “Громад-
ської ініціативи”: “Від свідомого грома-
дянина до сильної громади”. Це важли-
во, тому що від рівня свідомості грома-
дян залежить не лише політична ситуа-
ція в країні, але й якість життя у нашому 
регіоні. У громадян має сформуватися 
система відповідних знань про свої пра-
ва і можливості в рамках територіальної 
громади. Ефективний захист інтересів і 
потреб наших громадян можливі лише 
за умови збільшення кількості свідомих 
людей, які утворюють сильну громаду, 
здатну ефективно управляти власними 
ресурсами. Бо насправді все, чим спеку-
люють сьогодні можновладці — земля, 
природні ресурси, нерухоме майно, по-
даткові надходження місцевих бюдже-
тів — все це є власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст.

— У вас є нерухомість за кордоном? 
Хіба не легше було б виїхати за кордон, як 
це все частіше роблять українські бізнес-
мени, стаючи успішними в нашій країні?

— Ні, я не планую ані еміграцію, ані 
купівлю нерухомості за кордоном. Я 
українець, і хочу жити у своїй державі. 
Мені подобається подорожувати, від-

відувати різні країни, цікаво порину-
ти в їх історію та культуру. За можливо-
сті вивчаю зарубіжний досвід вирішен-
ня проблем, скажімо, соціальної політи-
ки чи місцевого самоврядування. Але я 
вважаю політичним популізмом обіцян-
ки побудувати Швейцарію десь у перед-
місті, скажімо Чернігова. Не завжди єв-
ропейський досвід можна використати у 
нашій країні, варто виходити з існуючих 
реалій і бути чесним з людьми.

— До речі, щодо ваших спроб щось 
змінити. З точки зору багатьох жите-
лів, на Київщині ситуація досить пози-
тивна — дороги будуються, парки на-
саджуються. Що для вас у політиці роз-
будови міст є неприйнятним?

— Я проти  хаотичної забудови міст. 
Київщина потребує системи стриму-
вання і противаг, влада має враховувати 
конструктивні пропозиції і критику, роз-
ставляючи пріоритети у напрямку роз-
витку міст.

— На ваш погляд, чи можливо взагалі 
побороти корупцію в Україні?

— Так, можливо, але треба починати з 

Свідомі громадяни — сильна громада
У рамках діяльності “Громадської 

ініціативи” ми надаємо
інформаційну підтримку та 

кваліфіковану юридичну допомогу.

себе. Ми маємо виховувати в собі і ото-
чуючих повну нетерпимість до корупції, 
бо апріорі корупція — це зло. “Краде, але 
щось робить” — це нав’язаний стереотип, 
який потрібен корупціонерам для приду-
шення суспільної активності.

— Що потрібно зробити для того, щоб 
ця корупція могла бути переможена?

— Треба нести людям правду, бути актив-
ним у вирішенні питань, об’єднувати людей. 
Саме цим ми і продовжуємо займатися.

— Хто входить до вашої організації? В 
чому, власне, полягатиме допомога регі-
ону? На який результат очікуєте?

— Наразі активно діють декілька на-
прямків, а саме: медійний (телеканал, га-
зети, інтернет-ресурси), юридичний — 
компанія “ПравоЕксперт”, та громад-
ський сектор — декілька громадських ор-
ганізацій, які я підтримую.

— Хто буде виступати від імені “Громад-
ської ініціативи”, приймати рішення?

— Як я вже казав, є ряд напрямків. По кож-
ному з них є команда та розподіл обов’яз-
ків, постійно залучаються нові люди. Осо-
бисто я намагаюсь делегувати прийняття 
більшості рішень лідерам таких команд.

— Існують думки, що створення опо-
зиційної організації — спроба послаби-
ти позиції нинішньої влади. ЗМІ, які вам 
належать, часто критикують її. Ви оці-
нюєте її діяльність як таку, що негатив-
но позначається на розвитку Київщини?

— Тотальна забудова і міста як спальні 
райони Києва — це далеко не те, що хо-
чуть бачити жителі Київщини в рідних 
містах. Замість тотальної забудови нам 
потрібне вирішення соціальних проблем 
та створення робочих місць, більша про-
зорість влади та врахування думки гро-
мади при плануванні розвитку. Всього 
цього, на жаль, ми зараз не бачимо.

— Яке майбутнє, на ваш погляд, чекає 
на Київщину? В чому ви бачите потен-

ціал для зростання і що потрібно зроби-
ти, щоб регіон став успішним і багатим?

— На жаль, рекреаційний потенціал 
наш регіон майже втратив. Нам потрібно 
зупинити хаотичну забудову та подбати 
про його мешканців, які вже тут живуть 
або купили тут квартири за останні кіль-
ка років. Нагадаю, населення передмістя 
збільшилось вдвічі, і це далеко не межа. 
Адже велика кількість збудованого жит-
ла наразі в очікуванні своїх власників: 
заселення новобудов не перевищує 50%, 
а влада намагається віддати під забудову 
нові і нові ділянки.

— Може так статися, що людям про-
сто набридне щось змінювати і легше, 
навіть цікавіше, просто спостерігати, 
як це роблять інші. Чи ви будете на-
магатись якимось чином вплинути на 
таку позицію громадян?

— Це не так, на Київщині багато чудо-
вих активних людей. Нам потрібно об’єд-
натися та починати впливати на про-
цеси, які відбуваються в регіоні. Наше 
завдання — дати свідомим громадянам 
важелі впливу на владу, а найкращим — 
допомогти стати владою, щоб втілити ті 
зміни, яких потребує наш регіон.

Спілкувалася Уляна КРИНИЦЬКА

Якщо ви маєте активну громадянську 
позицію, ідеї, бажання і сили змінювати 
життя на Київщині — ставайте поруч, бу-
демо працювати разом.

Телефонуйте:
 (097) 111-91-91, (063) 111-91-91

Сторінка Олексія Зіневича 
у соціальній мережі: 

www.facebook.com/zinevych.oleksii

Друга причина полягає в тому, що його 
можна напряму доставляти до перероб-
ного підприємства у м. Гостомель, тобто 
склобій забирає і перевозить спеціальний 
автомобіль, передбачений саме для цього”, 
- наголосив голова Виконавчого комітету 
УКРПЕК Володимир Слабий.

Зверніть увагу на те, що до скляних відходів не від-
носяться лампочки, кераміка, хришталь, жаростій-
кий скляний посуд, автоскло та віконні склопакети. 
Все перераховане до зелених контейнерів викидати 
не можна. Пляшки можна не мити, а от скляну тару 
з-під їжі (соуси, пасти, дитяче харчування, консерва-
ція тощо) — треба обов’язково очищати! - зазначає 
громадська організація “Чисто. Вишгород”.

“Ми зацікавлені, щоб люди викидали в контей-
нери саме правильні відходи, які 100% підуть на 
переробку. Люди часто звертаються з різними 

питаннями, наприклад, як відмити пляшку з під 
олії. Якщо хтось кинув таку пляшку, то вона за-
бруднить відсортоване сміття і воно вже не піде 
на переробку. Тому що немає таких умов, щоб все 
відмити. Пляшки та ємкості від йогуртів теж 
потрібно мити, перед тим як викинути”, — роз-
повіла голова громадської організації “Чисто.
Вишгород” Валерія Гончаренко.

Тож населення, витративши мінімум зусиль і часу 
на первинне сортування вдома, позбувається сміття 
і не платить окремо за його вивезення. При цьому — 
дбає про екологію. У Пакувально-Екологічній Коалі-
ції планують, що до 2020 року половина відходів, які 
можна переробити, будуть потрапляти на сортуваль-
ні лінії. При цьому керівництво Вишгорода має в най-
ближчі два роки забезпечувати відповідне інформу-
вання населення.

Наталія ПРОЦЕНКО

“

У приміщенні Вишгородської 
центральної районної бібліоте-
ки 14 березня відзначили День 
українського добровольця.  

З вітальним словом до присут-
ніх щодо необхідності обов’яз-
кового відзначення Дня укра-
їнського добровольця та збе-
реження пам’яті про загиблих 
Героїв України за сході держави 
під час війни звернулася ди-
ректор Вишгородського істо-
рико-культурного заповідника, 
к.і.н. Влада Литовченко. З ціка-
вим докладом «Основи концеп-
ції етногенезу українського на-
роду» виступила співробітник 
науково-дослідного інституту 
українознавства при Міністер-
стві освіти та науки України, 
к.і.н. Ольга Шакурова. 

Письменник та видавець Олег 
Філюк розповів про необхід-
ність пам’ятати не тільки геро-
їв минулого, а й сьогоднішньої 
страхітливої війни – випро-
бування для усієї української 
нації. Під час заходу від його 
видавництва бібліотеці тех-
нічного ліцею, Вишгородській 
центральній районній бібліо-
теці та ВІКЗ були представлені 
та подаровані цікаві видання, у 
тому числі книга про молодого 
Героя України: «Олег Габорак 
«Сон», яку від імені ГО «Легіон 
Свободи» та Всеукраїнського 
об’єднання українок «Яворина» 
презентував Олег Філюк.

Спеціально для заходу Вишго-
родська центральна бібліоте-
ка підготувала виставку кни-
жок «Пам’яті Героїв АТО». 
«Це дійсно свято зі сльозами на 

очах. Ми кажемо усім нашим 
волонтерам, добровольцям, на-
шим Героям – дякуємо. Низький 
вам уклін!» – завершила захід 
його ведуча Галина Дмитренко.

Окремо було надано слово На-
родному Герою України Андрію 
Шубі, якому діти поставили без-
ліч запитань. Про непрості бо-
йові будні розповіли військовий 
лікар-хірург Василь Яковенко, а 
також В‘ячеслав Верхочуб.

Захід закінчився вшануванням 
загиблих хвилиною мовчання. 
Загиблих вишгородчан у зоні 
проведення антитерористичної 
операції було названо поіменно.

Вишгородський істори-
ко-культурний заповідник

День добровольця у Вишгороді

• АКТУАЛЬНО •
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Інна Коміс

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ •

Перше, що запитують турис-
ти при пошуку найкращого ва-
ріанту подорожі: чиїми послу-
гами скористатись краще — 
туроператора чи турагенства? 
Для початку потрібно зрозумі-
ти різницю між цими структу-
рами: туроператор формує ту-
ристичний продукт (займаєть-
ся пошуком зарубіжних парт-
нерів, вибором готелів, підбо-
ром екскурсій, здійснює пере-
говори з авіакомпаніями, стра-
ховими фірмами і т.д.), як пра-
вило, він не бере на себе функ-
ції спілкування з клієнтом. Цю 
функцію виконує туристичне 
агентство, яке, крім цього, за-
ймається просуванням та реа-
лізацією даного продукту по-
тенційним клієнтам. Компанія 
Mint Travel співпрацює з усі-
ма відомими туроператорами, 
які займають провідні пози-
ції в сфері туризму, тому, якщо 
ви довіряєте конкретному ту-
роператору — наші працівни-
ки допоможуть вам реалізува-
ти всі бажання. 

Гарячі тури
“Гаряча спецпропозиція” — 

це тур, який купується за 3-4 
дні до вильоту (влітку — за 10-
14). Ціна на нього, як правило, 
нижча за стандартну, так як го-
телі приймаючої сторони праг-
нуть продати пустуючі номе-
ри майже за собівартістю, щоб 
не допускати їх простою. Або 
ж чартер авіакомпанії заповне-
ний не повністю, і квитки, які 
залишились, продають за ниж-
чою вартістю.

Попереднє бронювання
Купувати влітку подорож на 

зиму чи просто заздалегідь та-
кож вигідно, адже так туропе-
ратори забезпечують себе попи-
том на той чи інший тур. Тому 
без сумнівів звертайтеся до ту-
рагента і забезпечуйте себе не-
забутньою подорожжю наперед. 
Не хвилюйтеся про те, що через 
певні обставини вам потрібно 
буде відмовитися від оплаченого 
туру — всі деталі повернення бу-

дуть описані у вашому договорі, 
а ще більше про них розкажуть 
працівники компанії Mint Travel.

Як придбати тур?
• Бронювання туру мож-

на здійснити самостійно, ско-
риставшись пошуковою систе-
мою на сайті www.mint.travel 
або ж взяти з собою закордон-
ний паспорт і звернутися до ту-
рагента. Спеціалісти Mint Travel 
підберуть для вас оптимальний 
тур, виходячи з ваших потреб, 
можливостей та бажань, знай-
дуть для вас готель, домовлять-
ся про вартість номеру, дату ви-
льоту тощо.

• Якщо вас все влаштує, ви ма-
єте сплатити 30% від вартості 
туру і чекати на підтвердження 
запиту, який зробить турагент. 
Коли його буде отримано, ви 
зможете перейти до наступного 
етапу — підпису договору. 

• Коли ви підписали договір і 
забронювали тур, вам потрібно 
опатити ще 20% (важливо знати, 
що оплата здійснюється лише в 

гривнях, незалежно від того, в 
якій валюті вказана вартість на 
сайті). За два-три тижні до ви-
льоту ви оплачуєте решту вар-
тості, тобто 50%. 

• Ближче до дати вильоту ваш 
турагент надає вам пакет доку-
ментів, в який буде включено: 
ваучер для надання туристич-
них послуг, документи на тран-
сфер, медична страховка, ек-
земпляр туриста і звичайно — 
авіаквитки. 

Дещо про харчування
Перед замовленням того чи 

іншого туру радимо вам визна-
читися із міжнародним стан-
дартом харчування, який би 
оптимально підійшов вам та 
вашій родині під час прожи-
вання у готелі.

BB (Bed & Breakfast).
Тип харчування в готелях, де 

у вартість номера включений 
тільки сніданок. 

HB (Half Board) і HB+.
У вартість проживання вклю-

чений сніданок і вечеря. Різни-
ця між HB і HB+ полягає в тому, 
що HB+ включає ще алкогольні 

та безалкогольні напої.
FB (Full Board) і FB+.
Передбачає триразові повно-

цінні прийоми їжі. FB+ так само, 
як і HB+ включає напої.

AI (All Inclusive) і UAI (Ultra 
All Inclusive). 

Це відомі всім туристам систе-
ми харчування в готелях, які пе-
редбачають систему «все вклю-
чено». Крім стандартних сні-
данку, обіду і вечері, вам мо-
жуть пропонувати ланчі, полу-
денки і другі сніданки, а також 
напої. Тип харчування Ultra All 
Inclusive відрізняється тим, що 
вам додатково запропонують 
всілякі десерти, солодощі та на-
пої на будь-який смак.

Про приліт назад
За декілька днів до вильоту на 

рецепції будуть оприлюднені 
списки, серед яких ви зможете 
знайти себе і паралельно з тим 
— дату та час вильоту. Якщо вам 
знадобиться додаткова допомо-
га, пам’ятайте: турагенти Mint 
Travel завжди з вами на зв’язку!

Марія КУЧЕРЕНКО

Перша подорож: 
інструкція для “чайників”
Ви довго планували свою першу поїздку за кордон? Вам хочеться, щоб все 
було ідеально, починаючи від трансфера до літака і закінчуючи розміщен-
ням в готелі? Спеціалісти туристичної компанії Mint Travel розкажуть вам 
про всі тонкощі та етапи оформлення закордонного туру.

Підключити вдома Wi-Fi роутер – най-
поширеніше завдання для звичайного 
користувача. Якщо не вникати у деталі, 
установка та налаштування Wi-Fi роуте-
ра тільки здається складною справою. 

На практиці - усе дуже просто. У даній темі 
ми розглянемо, як переналаштувати роутер під ав-
томатичне отримання мережевих параметрів від про-
вайдеру Компанії «Бест».

Роутер можна переналаштувати двома методами:
1. «Скинути» його до заводських налаштувань1;
2. Зайти у web-інтерфейс2 роутера та змінити опцію 

власноруч.
Для того, щоб «скинути» роутер до заводських нала-

штувань знадобиться кнопка «Reset». Більшість вироб-
ників розміщують її зі сторони кнопки включення і ви-
ходу кабелю живлення. «Reset» може виглядати, як ма-
ленька кнопка (у порівнянні із кнопкою вкл./викл. жи-
влення) або бути невеликим отвором (щоб її натисну-
ти знадобиться голка), у будь-якому разі вона підписа-

на «Reset». Дану кнопку необхідно натиснути та утри-
мувати 10-15 секунд (інколи 30 секунд). 

Характерною реакцією роутера буде одночасна, син-
хронна індикація усіх світлодіодів. У такому випадку 
кнопку «Reset» можна відпускати і роутер почне своє 
завантаження у стан «від виробника», тобто нового, 
неналаштованого пристрою. 

Для того, щоб переналаштувати роутер із web-ін-
терфейсу, необхідно бути підключеним до нього. Далі 
необхідно відкрити браузер (Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Opera або Safari) та прописати в адресний ря-
док IP роутера. 

У відповідь на запит браузер запитає логін та пароль 
від адмінпанелі роутера, їх необхідно ввести та натис-
нути кнопку «Увійти». Після авторизації браузер ске-
рує Вас до інтерфейсу роутера.

Для власників роутера TP-Link
переналаштування виглядатиме так:

1. У боковій панелі, зліва екрану, необхідно обрати 
пункт «Сеть» («Network») та підпункт «WAN».

2. У центрі екрану знайти опцію «Тип підключення 
WAN» (наразі має значення «Статичний IP») та зміни-
ти її на «Динамічний IP».

3. У кінці сторінки натиснути кнопку «Зберегти». Сто-

рінка мигне та усі зміни вступлять у силу.
Власники маршрутизатору Netis 

налаштування виконуватимуть так:
1. Web-інтерфейс роутера поділе-

ний на дві частини: верхня, відповідає за 
мережеві налаштування («Internet Connection 

Type»), нижня, за налаштування бездротової мере-
жі («Wireless Setup»). Нам знадобиться верхня части-
на налаштувань.

2. Зверніть увагу на розділ, рядок, перед полями IP, 
Subnet Mask, Default Gateway та ін. Це рядок протоко-
лів, за якими може працювати роутер (наразі, вибра-
ний «Static IP»). Оберіть - «DHCP». Із полів IP, Subnet 
Mask та ін. мають зникнути усі цифри.

3. У кінці сторінки натисніть кнопку «Зберегти». Сто-
рінка мигне та усі зміни вступлять у силу.

Для власників роутера D-Link переналаштування 
виглядатиме так:

1. На завантаженій сторінці необхідно знайти по-
силання «Розширені налаштування» («Advanced 
Settings»), як правило знаходиться у низу сторінки з 
правої її частини, та обрати його.

2. Далі знайти розділ «Сеть» («Net») та обрати під-
пункт «WAN».

3. Роутер скерує у вікно активних підключень. Необ-
хідно створити нове підключення, за допомогою кно-
пки «Добавить» («Add»).

4. У розділі «Головні налаштування» знайти пункт 
«Тип з’єднання» («Connection Type») та вказати «Дина-
мічний IP» («Dynamic IP»).

5. У кінці сторінки натисніть кнопку «Зберегти». По-
годитися, що попереднє з’єднання буде розірване та 
перевірити роботу Інтернет-послуги.

Принцип налаштування роутера дуже простий. Не-
зважаючи на різний вигляд Web-інтерфейсів, схема за-
лишається одна і та ж сама. Тому не зважайте, налаш-
товуйте роутер на автоматичне отримання мережевих 
налаштувань та приєднуйтеся до абонентів, що вже ко-
ристуються перевагами DHCP.

1: «Reset» повертає роутеру заводський стан, тоб-
то тип WAN-з’єднання стане «Динамічний IP», назва 
Wi-Fi мережі зміниться на назву виробника роуте-
ра, а пароль на таку мережу буде PIN, або PIN CODE, 
або Пароль бездротової мережі, який зазначений на 
наклейці роутеру (складається з восьми цифр);

2: Web-адреса – це IP роутера, в залежності від ви-
робника, буде 192.168.0.1 або 192.168.1.1, або інша 
зазначена у документації до пристрою. Логін та па-
роль також можуть відрізнятися, але зазвичай логін: 
admin та пароль: admin. 

Олена СТЕЦЬ

Як власноруч налаштувати
Wi-Fi роутер на DHCP?

ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 0-800-301-771
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Сторінку підготувала Ольга АВЕРІНА

СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ
Останній тиждень перед Пасхою
називають Страстною Седмицею.
Великий Понеділок
За давніми традиціями пов’язаний із при-

биранням житла  та заготівлею кормів для 
худоби, щоб у Світлий тиждень, наступний  
після Великодня, не було необхідності пра-
цювати. У цей день можна їсти лише хліб, 
фрукти та овочі.

Великий Вівторок
У церкві читають притчі про десять дів, 

відданого й невірного рабів, про таланти і 
Страшний суд. Ті, хто постять, їдять лише 
сиру їжу без олії. Вважається, що саме в цей 
день слід підготувати одяг до свята. 

Страсна Середа
На службі в церкві порівнюють життя блуд-

ниці Магдалини, яка розкаялася в своїх гріхах і 
прийняла від Господа порятунок, та Юди, який 
виявився Його зрадником і прийняв духовну 
смерть. У Страсну середу харчування залиша-
ється мізерним — сироїдіння без масла.

Чистий, або Страсний Четвер — день, 
коли Ісус разом зі своїми учнями на Таємній 
Вечері розділив святкову трапезу. Цього дня 
всі православні  намагаються причастити-
ся. На вечірні в церкві читають 12 Євангелій, 
де розповідається історія Страстей Христо-
вих. У цей день необхідно очиститися, ску-
павшись до світанку, зробити прибирання в 
будинку і перепрати всю білизну. Крім цьо-
го, віруючі намагаються донести з церкви до 
будинку запалені свічки: за стародавніми по-
вір’ями, це сприяє щастю і благополуччю.

Страсна П’ятниця
Особливо шанується віруючими, адже в 

цей день Ісус Христос помер в муках на Хре-
сті. Раніше в п’ятницю пекли паски і розда-
вали продукти нужденним. У цей скорбот-
ний день не дозволяється нічого не їсти, аж 
до винесення Святої Плащаниці — шматоч-
ку тканини, в яку було загорнуто тіло Хри-
ста, де він зображений в гробу, символу спо-
кутної жертви Спасителя.

Велика Субота – день печалі.
Надвечір священики міняють темний одяг на 

світлий — святковий. Люди намагаються закін-
чити всі свої справи і прийти на вечірню служ-
бу до церкви для зустрічі свята Великодня. В 
цьому році Велика Субота збігається з Благові-
щенням, яке завжди відзначають 7 квітня. 

У ніч на Велику Неділю проводиться все-
нічна Великодня служба Божа. Її урочистий 
момент настає опівночі, коли священик спо-
віщає, що Христос Воскрес, а всі присутні з 
трепетом відповідають: «Воістину Воскрес!». 
Після служби навколо церкви тричі здійсню-
ють хресний хід, а потім починається процес 
освячення великодніх страв.

Христове Воскресіння символізує позбав-
лення від зла і початок нового світлого життя. 

До Великодня християни 
готуються впродовж семи тиж-
нів Великого Посту — одного 
з найсуворіших постів — саме 
стільки провів в пустелі Ісус 
Христос до свого розп’яття. 
Вважається, що у ці дні душа 
віруючого повинна “прислухо-
вуватися” до Страстей Господ-
ніх, останніх днів Ісуса Христа в 
людській подобі. Цi сім тижнів 
називаються седмицями.

Воскресіння Христове — це Свято Життя!
Великдень — найбільше християнське свято, яке знаменує Воскресіння Ісуса Христа і має ще одну назву — Пасха.

Щиро вітаємо із Великоднем! Чудо Христового Воскресіння 
об’єднує всіх нас вірою у перемогу світла над темрявою, добра 
над злом, життя над смертю, спонукає кожного із нас ще раз за-
мислитися над вічними цінностями, дає нам добру нагоду на-
повнити свої серця силою, вірою, надією, любов’ю та добром. 

У цей день ми дякуємо Богові за те, що у дні випробувань ми 
відчували його захист і підтримку. Великдень нагадує нам про 
духовне відродження, яке потрібне всім нам.

Нехай з ним до вас прийде здоров’я, нехай душі будуть багаті 
на добро, як святковий стіл, чисті, як Великодній рушник, і весе-
лі, як українські писанки. Хай малинові дзвони Великодня при-
несуть у кожну оселю мир, спокій, віру, радість, надію і любов.

Бажаєм щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес.
І хай по всій лунає Україні:

- Христос воскрес!
- Воістину воскрес!

ІА “Погляд”

ВЕЛИКДЕНЬ
Одне з найбільших христи-

янських свят цьогоріч при-
падає на 8 квітня. Цього дня 
святкують перемогу Ісуса 
Христа над пеклом та смер-
тю. За словами апостола Пав-
ла, Воскресіння Христове – 
головна подія, що лягла в ос-
нову християнства. Це ду-
ховне свято перемоги світла 
над пітьмою, життя над смер-
тю. Для християн усього світу  
— це великий день Воскресін-
ня Ісуса Христа, який пожертвував со-
бою заради спасіння людей на землі. 

Християнський Великдень був уста-
новлений апостолами незабаром піс-
ля смерті Ісуса на Хресті та по його 
Воскресінню, і знаменує перемогу до-
бра над злом, а життя над смертю.

Як писав святитель Григорій Бого-
слов, Великдень — “свято свят і тор-
жество торжеств”, у якому християни 
святкують “саме воскресіння, не очі-
куване ще, але вже доконане, яке при-
миряє собою весь світ”. 

У ніч на Великодню неділю в храмах 
йде всеношна служба, а віряни освячу-
ють великодні кошики, до яких скла-
дають паски, вершкове масло, сир, до-
машні ковбаси або запечене м’ясо, сіль 
і обов’язково — крашанки та писан-
ки. Також заведено класти до кошика гі-
лочку вічнозеленої рослини, наприклад, 
самшиту. Накривають кошик вишитим 
рушником. Перед освяченням рушник 
знімають і ставлять запалену свічку. 

У великодню ніч християни також 
беруть участь у Таїнстві Причащання, 
яке є духовним центром свята.

ВЕРБНИЙ ТИЖДЕНЬ
Неділя за тиждень до Великодня назива-

ється “вербною” або “квітною”. За християн-
ським вченням, у цей час Спаситель в’їжджав 
до Єрусалиму, і миряни встеляли перед ним 
дорогу пальмовим листям. 

Оскільки в Україні пальми не ростуть, то їх 
замінили гілками здавна шанованого серед 
українців дерева, яке перше сповіщає про при-
хід весни і має цілющі властивості — верби.

У Вербну неділю їх освячують. Коли закін-

чується відправа і священик окропить гілля 
свяченою водою, то діти одне поперед одно-
го  стараються якнайшвидше дістати вербу і 
тут же проковтнути по кілька “котиків” з неї, 
“щоб горло не боліло”.

Освячену вербу господарі ставили на поку-
ті під святими образами. Якщо, ввійшовши до 
хати, заставали когось, хто проспав заутреню, 
то били такого свяченою вербою, примовляючи:

Не я б’ю – верба б’є,
За тиждень Великдень,
Недалечко червоне яєчко!

У 2018-му ВЕЛИКОДНЮ ПЕРЕДУЄ БЛАГОВІЩЕННЯ

СВЯТКОВІ СТРАВИ
Традиційно до Великодня накривають 

особливо багатий святковий стіл. 
Раніше на ньому мало бути 48 страв — 

за кількістю днів минулого посту. Зараз 
вважається, що їх може бути й менше, 
головне —  різноманітність.

 На столі обов’язково мають бути паска 
або сирна паска, а також крашанки або 
писанки. Щодо м’ясних страв, то ніяких 
обмежень немає: можна приготувати 
або купити кілька страв зі свинини, 
яловичини, курки, приготувати домашню 
ковбасу, буженину чи сало. Салати 
серед великої кількості «важких» страв — 
обов’язкові. Для їх приготування згодиться вся 

доступна у цей час року зелень: капуста, щавель, 
черемша, зелена цибуля.

З-поміж закусок можна поставити 
на стіл різноманітні овочі та соління, 
оселедець, смажену рибу, холодець, 
печеню з грибами. 

Напої краще приготувати самостійно 
— узвар, кисіль, компот. Щодо алкоголю, 
краще обмежитися келихом вина або 
парою чарочок домашньої наливки 
(настоянки). На високоградусні напої 
краще в Світле свято не налягати. 
І церковнослужителі, і медики сходяться 

на думці, що об’їдатися у світле свято 
Великодня не слід. 

Традиційно 7 квітня увесь християнський світ
святкує Благовіщення.
Архангел Гавриїл був посланий Богом в місто Назарет до 

Пресвятої Діви Марії і повідомив, що Господь обрав її бути 
Матір’ю Божою. Ангел з’явився в будинок праведного Іоси-
фа, коли Марія читала Священне Писання, і сказав: “Радуйся, 
благодатна! Господь з тобою! Благословенна ти між жонами”. 
Далі Ангел повідомив, що Марія народить сина і має назва-
ти його Ісусом. Марія відповіла, що вона раба Господня і хай 
буде так, як хоче Бог.

Свято Благовіщення — одне з найбіль-
ших весняних свят. Слово “благові-
щення” означає добру, радісну звістку 
про те, що почалось звільнення роду 

людського від гріха і вічної смерті. 
Лише після Благовіщення Господь 
«благословить усяке дихання», 

відтоді можна буде розпо-
чинати роботи: все 

буде добре ро-
сти, квітнути й 
колоситися.

Народні прикмети:
• Яка погода на Благовіщення, така й на Великдень.
• Якщо 7 квітня ще лежить на дахах сніг, то і на 1, і на 6 трав-

ня він у полі буде.
• Який цей день — такий і кінець місяця.
• Якщо на Благовіщення сонце сходить на чистім небі, то весна 

рання, якщо в полудень — середня, якщо ясно ввечері — пізня.
• Якщо 7 квітня сонце світить до обіду, а потім ховається за 

хмари, кукурудза буде рання, коли ж навпаки: визирає з-за 
хмар тільки після обіду, то кукурудза буде пізня. Якщо ж того 
дня взагалі буде хмарно, негода, то кукурудза не вродить.

• Ніч проти Благовіщення. Якщо вона тепла, то весна буде 
дружна; якщо за ніч мокрий рушник висохне надворі — рік буде 
врожайний, якщо наполовину висохне — на середній урожай, а 
якщо залишиться мокрим чи замерзне — буде мокре літо.

• Якщо на Благовіщення дуже тепло, то на Великдень буде 
холодно.

• Благовіщення без ластівок — холодна весна.
• На Благовіщення гарна погода — гарний врожай.
• Якщо ввечері зоряно, то вродять коноплі.
• Якщо на Благовіщення летить сніг — літо буде неврожайним.
• Якщо на Благовіщення півень на порозі нап’ється, то на 

Юрія (6.05) віл напасеться.

• ДУХОВНІСТЬ •

Вітаємо з світлим Христовим Воскресінням!
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• Галина КАМІНСЬКА

• ВИШГОРОДЩИНА •

Незаконні “схеми” з приватизації 
гаражів викрито

Нещодавно відбулася зустріч 
міського голови Олексія Момота 
з членами гаражних кооперати-
вів з приводу роз’яснення проце-
дури оформлення законної при-
ватизації земельних ділянок, на 
яких розташовані гаражні бокси. 

За словами очільника, люди, 
які мають гаражні бокси в ко-
оперативах і хочуть їх законно 
приватизувати, можуть це зро-
бити без проблем та додаткових 
внесків. 

Питання приватизації гараж-
них кооперативів на сесіях місь-
кої ради проходять без обгово-
рень, у депутатів ніколи не ви-
никає жодних питань. Це у 99% 
випадків голосується одноголос-
но і без проблем. 

Але останнім часом надходить 
чимало чуток, пов’язаних з різ-
ними “схемами” по приватизації, 
які намагаються втілити певні 
“ділки”, посилаючись при цьому 
на міську владу і міського голову, 

— запевняє Олексій Момот.
“Мені стало відомо, що майже 

у всіх гаражних кооперативах 
існують люди, які кажуть — ви 
у міську раду не ходіть, ви не от-
римаєте від голови кооперативу 
довідку, що ви є членом коопера-
тиву. У міськраді вам нічого не 
дадуть, я з головою все вирішую, 
несіть заяви мені, з головою ко-
оперативу домовлюся і все вирі-
шу. Ціна цього питання від 3 до 
6 тис. грн. Ці махінації багато 
людей підтвердило”.

Саме тому міський голова зі-
брав членів гаражних кооперати-
вів для роз’яснення. “Кожен, хто 
хоче приватизувати свій гараж, 
бере всі необхідні документи і 
приходить особисто. І ніяких 4-6 
тисяч гривень за  це платити не 
потрібно. Єдине, що ви сплачу-
єте —  це за сам проект земле-
устрою”. 

Олександр МЕРЕЩЕНКО

“І милосердному молюсь, Щоб ви лихим чим не згадали...” — Т.Г.Шевченко

Члени виконкому Вишгородської міської ради 15 
березня одностайно проголосували за погоджен-
ня місця розташування майданчика для розво-
роту та короткострокової стоянки автобусів май-
бутнього маршруту сполученням «м. Вишгород — 
ст. м. «Героїв Дніпра» через ст. м. «Почайна».

Також розглядалося питання переведення садо-
вого будинку у жилий будинок, що знаходиться 
на ділянці, яка раніше належала спортивній базі 
на території міста Вишгород у садівничому маси-
ві “Дніпро”. 

Член виконкому Тетяна Бражнікова запевняє — 
можливо, юридичні підстави і пакет документів 
є для переведення садового будинку у житловий, 
але ми також розуміємо, що кожен такий юри-
дичний крок майже унеможливлює повернен-
ня цієї території назад до навчально-спортивної 
бази. “Ця база — майже єдиний комплекс для тре-
нувань, що залишився, - бідкається Тетяна Браж-
нікова. Вона використовувалася дуже активно 
дітьми, там безкоштовно абсолютно тренували-
ся влітку плавці нашої ДЮСШ, також користува-
лися базою футболісти. У всіх був доступ безкош-
товний на територію бази для того, щоб прово-
дити тренування. Основний профіль бази — гре-
бля. Це дуже важливий спортивний комплекс. Вра-
ховуючи те, що інфраструктура міста, особливо 
спортивна, будемо відверто казати — в занепаді”. 

Але проголосували “ЗА” переведення у житло-
вий будинок. На що члени виконкому, які були 
проти, запевнили: будуть шукати однодумців се-
ред депутатів районної ради та боротися за понов-
лення роботи спортивного комплексу. “Зараз ос-
новна наша мета — збереження території, яка за-
лишилися від спортбази. Щоб хоча б не втратити 
те, що залишилося для наших дітей та спортсме-
нів”, - каже Тетяна Бражнікова.

Цікавим було обговорення майбутнього МАФу 
з продажу овочів та фруктів біля вишгородської 
лікарні. Член виконкому Дмитро Новицький на-

голосив: “Ставимо один МАФ, одразу депутати 
приймуть і поруч ще один з’явиться. Ви забирає-
те від тих крамниць прибуток, які відкривають-
ся в орендованих приміщеннях або вбудованих 
приміщеннях. По місту як пошесть з’являється 
велика кількість МАФів”.

Також на засіданні затвердили штатний роз-
клад. У дитячому садку “Чебурашка” затвердили 
півставки для медичної сестри з дитячого харчу-
вання. Ще призначили надбавки керівникам дер-
жавних підприємств у розмірі 50% від посадово-
го окладу.

Олександр МЕРЕЩЕНКО

Вишгородский виконком: новий МАФ біля лікарні
і загроза території спортбази

У Вишгороді відзначають день народ-
ження Великого Кобзаря. Тарас Шевчен-
ко народився 9 березня 1814 року. Його 
талант проявився у написанні поезій та 
прози українською та російською мова-
ми, художній та графічній творчості, гро-
мадській діяльності, філософії, політиці, 
фольклористиці.

Думи народу, його сподівання і прагнен-
ня були для Шевченка тим джерелом, яке 
підтримувало в ньому полум’яний вогонь 
творчості. Ніхто з українських поетів з та-
кою ніжністю не відбив у своїх творах не-
вичерпну любов до свого краю, до свого 
народу, до чарівної української природи.

Тарас Шевченко підняв на найвищий 
рівень ту дорогоцінну духовну спадщи-
ну, яку протягом віків створювали укра-
їнські безіменні генії — творці народних 
пісень. Він здобув українській літерату-
рі загальне визнання і гідне місце в ряду 
національних культур світу, і, за слова-
ми Рауля Чилачави, «одним із перших га-
рантував вічність своєму народові, своїй 
мові, своїй культурі».

“Він у своїх поглядах, у своїй творчос-
ті, своїм життя пропагував взаєморозу-

міння націй і народів. Шевченко для нас — 
це поет, вождь, пророк, національний ге-
рой. Бо він стояв біля колиски відроджен-
ня української нації, яка попала в колоні-
альну залежність”, — наголосив у своєму 
виступі голова Вишгородської філії то-
вариства «Просвіта» Олександр Дробаха 
під час відкритого уроку, присвяченого 
річниці з дня народження Т. Г. Шевченка.

У Музеї давньоруського гончарства 

Вишгородського істори-
ко-культурного заповід-
ника 7 березня відбувся 
день вшанування Кобза-
ря, який вже став доброю 
традицією. Гості та учас-
ники заходу могли насо-
лодитися виступами ви-
кладачів та вихованців 
музичної школи Вишго-
рода. Учні Новопетрів-
ської середньої школи 
№1 продекламували свої 
улюблені вірші Т. Шев-
ченка. Особливо хочеть-
ся відзначити учня 11-го 
класу Артема Олійника, 

який прочитав власні вірші, на які його 
надихнула творчість Тараса Шевченка. 

Директор Вишгородського істори-
ко-культурного заповідника, к.і.н. Влада 
Литовченко, виступила з вітальним сло-
вом, наголосивши на важливості пам’я-
тати, зберігати, поширювати Шевченкове 
слово. “Кобзар мав великий хист. Жагу до 
життя. Шевченко мав свій феномен твор-
чості. Адже ключове — це його дух, дух не-

покірності та постійної боротьби. Ця 
людина має 1200 пам’ятників по всьому 
світу”, - наголосила голова ВІКЗ.

Крім того, вона повідомила про Міжна-
родний культурно-просвітницький про-
ект «Нас єднає Шевченкове слово», го-
ловним завданням якого є популяриза-
ція творчості Тараса Шевченка в Украї-
ні та світі; про флешмоб «Заповіт єднає 
світ» до якого долучилися посли інозем-
них держав в Україні та відомі діячі куль-
тури і політики України.

Наталія ЄРОФЕЄВА

10 березня у селі Лютіж Вишгородського 
району відбулося урочисте відкриття КЗ 
дошкільної освіти “Центр розвитку дити-
ни «Барвінок»”. 

За 32 роки це перше відкриття в райо-
ні нового сучасного дитячого садочка. 
Довгу історію має дошкільна освіта в 
Лютежі. З початку ХХ століття функ-
ціонував садок-ясла у приватному бу-

динку. Потім розташовувався у ста-
рій школі, будинку культури і лише з 
1963 року – у спеціально збудовано-
му приміщенні, останній ремонт яко-
го було здійснено у 1987-1988 роках. 
У квітні 2017 року у ДНЗ  «Барвінок» роз-
почалася реконструкція, яка стала пілот-
ним проектом, адже було змінено механізм 
фінансування населених пунктів, в якому 

пряма субвенція з обласного бюджету була 
надана безпосередньо сільській раді. Та-
кож кошти для будівельних робіт були ви-
ділені з районного та сільського бюджетів. 
В результаті у Лютіжі з’явився сучасний 
дитячий садок, який у разі необхідності 
зможе вмістити до 200 дітей (раніше, до 
реконструкції, установу могли відвідува-
ти до 100 дітей). Добудовано приміщення 

для трьох вікових груп, музичний, спор-
тивний зали, методичний кабінет, кабі-
нети для організації гурткової роботи. До 
штатного розпису введено додаткові по-
сади вихователів, помічників вихователів, 
керівників гуртків, інструктора з фізкуль-
тури, соціального педагога.

Прес-центр Вишгородської 
районної державної адміністрації

Урочисте відкриття садочка у селі Лютіж
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1. Обрання голови та секретаря громадських слухань.
2. Заслуховування доповідачів та обговорення.
3. Голосування за пропозиції присутніх.
4. Підрахунок голосів попередньо обраною лічильною комісією.
5. Складення протоколу за результатами громадських слухань, який під-
писується головою і секретарем зборів та оприлюднюється у
визначений протоколом спосіб.
Для реєстрації потрібно мати паспорт. Право голосу мають зареєстровані учас-
ники, які мешкають у районі, стосовно якого проводиться громадське слухання.

Як і навіщо проводити громадські слухання?
Довідник свідомого громадянина

Ми — мешканці Приірпіння! Всі ми — сусіди! Разом ми — сильна громада, 
яка має потужний вплив і здатніть змінювати ситуацію в регіоні на краще.

Зокрема, це можна робити за допомогою громадських слухань.

Громадські слухання

Це  одна з найбільш поширених 
форм здійснення місцевого само-
врядування.

ХТО?
Учасники — члени місцевої громади.
Ініціатори —  окремі люди або місцеві 
осередки (організації та об’єднання). 

ЩО?
Розглядаються питання, що турбу-
ють територіальну громаду населено-
го пункту. Вони повинні відноситися до 
відання міського самоврядування.

ЯК?
Відбуваються у відкритому режимі, 
за необхідності проводиться аудіо- або 
відеозапис.

ДЕ?
Визначається міським головою або 
ініціаторами слухань, можуть 
проходити у комунальних 
приміщеннях або на вулиці.

КОЛИ?
Призначаються на дату не пізніше, ніж 
через 14 днів від реєстрації ініціативи.

МЕТА ПРОВЕДЕНЬ ГС

• Участь у діяльності місцевої влади (плани і стратегія керівництва стосовно 
   розвитку міста, селища, села, результати діяльності міської влади).
• Донесення до органів влади думки громади з того чи іншого питання
  (постачання води, збільшення тарифів, приватизація комунального майна).
• Відстоювання інтересів громади перед вищими владними структурами 
   (незгода з невигідним для міста проектом бюджету, захороненням на 
   території міста небезпечних відходів тощо).

• реконструкція центральної частини міста;
• затвердження міського бюджету;
• збільшення тарифів на електроенергію;
• захоронення на території міста відходів 
промисловості;
• очистка води;
• питання землеустрою тощо.

• про проведення ГС — видає міський голова - не пізніше, 
   ніж через 5 днів від реєстрації ініціативи;
• призначення - на дату, що не перевищує 14 днів від дати реєстрації ініціативи;
• публікація оголошення у друкованому ЗМІ або на сайті - не пізніше, 
   ніж через 5  днів після виходу розпорядження.

Підготовка розпоряджень:

Результати громадських слухань є вагомим
аргументом при прийнятті рішення щодо

подальшої долі того чи іншого мікрорайону чи 
важливих питань місцевого значення!

Пам’ятайте!

• Зібрати 3-5 підписів мешканців.
• Написати на ім’я міського, селищного чи сільського голови звернення про 
   бажання провести громадські слухання .
• Подати його особисто або направити листом до секретаріату місцевої ради.

Як ініціювати громадські слухання?
• Час та місце запланованих громадських слухань.
• Тему (питання), що пропонуються до розгляду.
• Пропозиції щодо запрошення посадових осіб.
• Підписи членів громади на підтримку проведення 
   громадського слухання.

Що зазначити у зверненні?

1. Важливі міські питання.
2. Звіти про роботу міського голови, 
    депутатів та виконавчих органів.
3. Проети нормативно-правових актів.

Теми для 
громадських слухань

Готуючись до громадських слухань, необхідно звернути увагу на розробку їх сценарію
або плану проведення. Визначальними моментами у підготовці такого плану є мета,
тема і склад учасників конкретного слухання. 
Від цих трьох складників залежить характер і зміст дискусії та успіх самих слухань. 

ПОРАДА

Проведення громадського слухання

− Виклад перебігу слухань;
− тема, час і місце проведення громадських слухань;
− кількість їх учасників;
− пропозиції, що були висловлені в ході слухань;
− результати голосування;
− звернення та рекомендації учасників громадських слухань.
*До протоколу додаються запитання, звернення та пропозиції, 
що були оголошені на громадських слуханнях та/або подані 
громадянами до головуючого і секретаря слухань під час їх проведення.

ПРОТОКОЛ*:

За результатами ГС приймається одне з рішень:
− врахувати пропозиції;
− відхилити пропозиції з обов’язковим 
   зазначенням причин такого відхилення; 
− частково врахувати пропозиції – в такому 
   випадку зазначаються і причини цього 
   рішення, і заходи для реалізації частини 
   врахованої пропозиції,  відповідальні за 
   це посадові особи.

РЕЗУЛЬТАТ

Питання загально-
міського значення:

Інколи виникають ситуації, коли 
із певних причин куплений товар 
необхідно обміняти на інший чи 
повернути. Що робити та куди 
звертатися, якщо продавець не 
хоче повертати гроші чи не має 
бажання здійснити обмін товару? 

Основним законом, який регулює від-
носини продавця та споживача (покуп-
ця) у нашій державі, є Закон України 
“Про захист прав споживачів”.

На сьогодні, мабуть, кожен знає про 
можливість протягом 14 днів обміняти 
або повернути придбаний товар, якщо 
він з якоїсь причини йому не підійшов. 
Наприклад, не влаштовує розмір, фасон, 
колір, форма, габарити або є інші підста-
ви, за якими покупка не може бути вико-
ристана за призначенням.

Дані правила обміну поширюються на 
непродовольчий товар належної якості за 
умови, що він не використовувався і збе-

ріг товарний вигляд, споживчі властиво-
сті, пломби, ярлики, а також розрахунко-
вий документ (чек) (ст. 9 Закону України 
«Про захист прав споживачів»). Але, як 
показує практика, обміняти чи повернути 
товар — справа нелегка, враховуючи пря-
му незацікавленість у цьому продавця. 

Законодавець чітко визначив перелік 
продовольчих товарів належної яко-
сті, що не підлягають обміну та повер-
ненню, а саме: предмети санітарної гі-
гієни, лікарські препарати та засоби 
(їжа, напої, алкоголь, дитяче харчуван-
ня, тютюнові вироби, серветки, вата, 
лікарські препарати, медичні прила-
ди, інструменти та апаратура). До не-
продовольчих товарів вказаної кате-
горії відносяться фотоплівки, пластин-
ки, фотопапір, зубні щітки, гребінці, 
розчіски, перуки, товари для немов-
лят, косметика, парфумерія, апарати 
для гоління, помазки, аерозольна про-
дукція, інструменти для манікюру, пе-
дикюру, панчішно-шкарпеткові виро-
би, настільна білизна, корсетні товари, 
рукавички, тканини, постільна білизна, 
перо-пухова продукція, килимові ви-
роби метражні, дитячі іграшки, ювелір-
ні прикраси, друковані видання. З ог-
ляду на викладене можна зробити ви-
сновок, що повернути продукцію в ма-
газин і отримати назад свої гроші мож-
на далеко не за всі групи товарів.

Як вже було сказано, покупець протя-
гом двох тижнів (якщо більш тривалий 
строк не оголошений продавцем) може 
звернутися в магазин і замінити товар, 
який йому не підійшов, на інший. Піс-

ля закінчення цього терміну по-
вернення можливе тільки за га-
рантією.

У випадку, якщо на момент 
звернення аналогічного товару 
для заміни немає в продажу, 
покупець має право: 
• купити будь-яку іншу продук-
цію з асортименту магазина (з перера-
хунком вартості); 
• обміняти товар на аналогічний при 
першому ж надходженні потрібного то-
вару в продаж; 
• повернути виріб і отримати назад гро-
ші у розмірі вартості повернутої про-
дукції.

Процедура обміну і повернення побу-
тової техніки, особливо великогабарит-
ної (холодильник, пральна або посудо-
мийна машина, духова шафа, плита), має 
ряд особливостей. Зокрема, якщо під час 
доставки товару ви зрозуміли, що він вам 
не підходить (не вписується в інтер’єр, не 

підходить колір або габарити), можна від 
нього відмовитися. Однак за доставку 
техніки доведеться заплатити.

Повернути гроші за побутову техніку та 
електроніку, що була в експлуатації, на-
віть якщо мова йде всього про декілька 
днів, досить складно. Необхідно зв’язати-
ся з сервісним центром, доставити туди 

товар і чекати, поки там перевірять збе-
реження якісного стану техніки.

З мобільними телефонами і смартфо-
нами виникає аналогічна ситуація. Від-
повідно до вітчизняного законодавства, 
телефон без браку і несправності можна 
повернути в магазин протягом 14 днів. 
Зрозуміло, він не повинен мати слідів ви-
користання і зберігати товарний вигляд.

Тож радимо перед вирішенням питання 
щодо повернення чи обміну товару чіт-
ко знати обсяг своїх прав як споживача, 
що дасть змогу ефективніше реалізовува-
ти свій вибір. 

Олександр ГАТИНЮК, юрист

Як закон захищає споживачів?
ПРАВО ЗНАТИ
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Смачного!
ВЕЛИКОДНЯ ПАСКА

Інгредієнти для 4-ох пасочок:
Для опари: 80 мл теплого молока, 7 г сухих дріж-

джів, 1 ст. л. меду, 60 г борошна.
Для тіста: 350 г борошна, 120 г вершкового мас-

ла, 3 яйця, 50 г цукру, 1 ч.л. солі, ваніль, 70 г родзи-
нок, 1 жовток для змазування.

Опара. У теплому молоці розмішуємо дріжджі і 
мед. І потихеньку вводимо в рідину муку, яку ми 
до цього просіяли. Ставимо опару в тепле місце, 
накривши харчовою плівкою.

Тісто. Додаємо в опару, що підійшла, інгредієнти 
для тіста. Спочатку рідкі, а в самому кінці — муку. 

Не забуваємо злегка посолити тісто. Вимішуємо 
його так, щоб відлипало від рук, але при цьому не 
було крутим. Залишаємо на 30-40 хвилин і чека-
ємо, поки тісто збільшиться вдвічі. Розкладаємо 
по формах, застелених пергаментом. Тісто закла-
даємо так, щоб його було трохи менше, ніж по-
ловина (щоб було куди підніматися) і залишаємо 
майбутні паски трохи постояти. 

Ставимо в духовку, розігріту до 170 0С і випіка-

ємо 30-40 хвилин. Коли паска буде готова, можна 
посипати її цукровою пудрою або змастити гла-
зур`ю з білка, цукру і декількох крапель лимон-
ного соку, збитих міксером. 

Якщо додати в цю глазур трохи кольорового 
соку (наприклад, апельсинового або вишневого), 
вийдуть різнокольорові паски, які дуже подоба-
ються дітям.

Погода: www.gismeteo.ua

Акції Інтернет-провайдера “Бест” для приватних будинків

Детальніше: https://best.net.ua/vesnavidbest Детальніше: https://best.net.ua/adsl

Детальніше: https://best.net.ua/bonus1000 Детальніше: https://best.net.ua/za0grn

По горизонталi:
1. Предмет домашніх меблів 
3. Риболовне знаряддя 6. Вит-
ке стебло рослини 8. Широка 
чашка 9. Вища урядова особа 
10. Невеликий залізний візок 
14. Зовнішня частина зуба 15. 
Приміщення для літаків 16. Вид 
плавання 
17. Персонаж Енеїди

По вертикалi:
1. Шерстяний покрив тварини 
2. Визначена, невідворотна доля 
4. Глибока скорбота 5. Старо-
винна іспанська монета 7. Гім-
настичний прилад 8. Кондитер-
ський виріб 10. Літературно-теа-
тральний твір 11. Інертний газ 
12. Державний символ 13. Ал-
тайський...

По горизонталi:
1.шафа 3.ятір 6.батіг 8.піала 9.мі-

ністр 10.дрезина 14.емаль 15.ангар 
16.брас 17.Еней

По вертикалi:
1.шуба 2.фатум 4.траур 5.реал 7.ган-
тель 8.пастила 10.драма 11.аргон  
12.герб 13.край

Кросворд

- Люсь, налий грам сто.
- З ранку на пияцтво потягнуло?
- При чому тут пияцтво? Мені 
треба таблетку запити...

***Дві блондинки у квартирі. Одна у 
ванній миється й кричить звідти:
- Олю, дай шампунь.
- Там же у ванній повно шампу-
ню.
- Так тут на всіх написано «для су-
хого волосся», а я вже намочила.

***Залишив мужик свою машинy у 
дворі і пpиклеїв на лобове скло 
запискy:
«Бензобак пyстий, магнітоли не-

має, двигун вкpали!»
На наступний день поруч зі сво-
єю запискою знаходить іншу:
«Тоді навіщо тобі колеса?»

***- Сволота ти! Все життя мені зі-
псував! Всю молодість на тебе 
витратила!
- Доню, люба, досить розмовляти 
зі своїм дипломом.

***У буфеті:
- Дівчино, дайте, будь ласка, 
пляшку горілки.
- З собою?
- Ні, без Вас.

***

- Криза - це коли грошей немає?
- Криза - це коли гроші були. А коли гро-
шей немає - це звичайне життя.

***Коли у людини немає свого життя, її ціка-
вить чуже.

***Приходить учитель в студентську аудито-
рію. Дістає різнокольорові олівці і почи-
нає писати ними на дошці. Пише-пише, і 
тут з задніх парт лунає голос:
- Вибачте, але блакитним не видно!
Він незворушно обертається:
- А блакитні можуть пересісти на першу 
парту.

***

Карикатура

Погода

25 березня — День служби без-
пеки України.
26 березня — День національ-
ної гвардії України.
27 березня — Міжнародний 
день театру.
1 квітня — Вербна неділя, День 

геолога, День сміху, День птахів.
4 квітня — Міжнародний день 
Інтернету, День веб-майстра.
7 квітня — Благовіщення, Всес-
вітній день здоров’я.
8 квітня — Великдень.

Святковий календар

             Ніч              День

Анекдоти


