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Розповсюджується
безкоштовно
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Постійно й активно скорочується площа угідь, в мі-
стах розростається забудова багатоповерхівками, зеле-
ної зони не вистачає. Згідно з Правилами утримань зе-
лених насаджень, рівень озеленення міських вулиць має 
бути не меншим за 25%, а територій біля шкіл – 45-50%. 

Проте неконтрольована хаотична забудова ущільнює 
місто. Буває, що забудовники повністю ігнорують будь-
які норми озеленення. Серед нових будинків не знахо-
диться місця для відпочинку та рекреації, а жителів ча-
сто фактично позбавляють чистого повітря, тіні й тиші.

Тому жителі Вишневого та Софіївської Борщагів-
ки переймаються долею земельної ділянки площею 
10,25 га. Вони хочуть, щоб дана місцевість перетвори-
лася на парк з школою та садочком, а не стала чергови-
ми кам’яними джунглями. Людям потрібна інфраструк-
тура та озеленена територія.

З чого все почалося
 В далекому 2007 році Вишнева міська рада передала в 

оренду ТОВ «ЄВРО-2000» . Начебто, на підставі рішення 
XIV сесії V скликання від 29.05.2007 «Про затверджен-
ня проекту землеустрою щодо відведення земельної ді-
лянки терміном на 25 років ТОВ «ЄВРО-2000»  для жит-
лової та громадської забудови». Це було зроблено відпо-
відно до договору оренди земельної ділянки, укладено-
го між Вишневою міською радою та ТОВ «ЄВРО-2000» 
від 21.07.2007 року.

 У 2015 році на основі цього рішення ТОВ «ЄВРО-2000» 
підписало договір оренди і отримало декларацію на по-
чаток будівельних робіт. Згідно з Генеральним планом 
міста, затвердженим у 2017 році, на земельній ділянці 
розміром 10,25 га передбачена паркова зона та об’єкти 
громадської забудови, зокрема навчально-виховний та 
спортивний комплекси, басейн, художня галерея тощо.

 Вже майже місяць як ведуться активні обговорення, 
запальні дискусії, зібрання громади та депутатів щодо 
даної території.

Що вирішили?
В кінці березня 2018 року депутати Вишневої міської 

ради склали акт та зафіксували те, що забудовник не до-
пускає їх на територію та не надає жодних документів 
стосовно розпочатого будівництва, посилаючись на те, 
що проводяться небезпечні роботи.

 На черговому пленарному засіданні XXVIII сесії Ви-
шневої міської ради VII скликання 29 березня цьо-
го року вирішувалася подальша доля цінного шматка 
землі. Як зазначала громада, це був останній шанс від-
стояти дану місцевість.

Пропозицій стосовно вирішення важливого питання 
було безліч, серед яких:

- звернення до Держгеокадастру про термінову пере-
вірку цільового використання забудовником земельної 
ділянки 10 га;

- перевірка ДАБК документів, на підставі яких ведуть-
ся роботи;

- звернення до Держекоінспекції щодо порушення за-
будовниками екологічних норм щодо зняття родючого 
шару ґрунту та нечистот, які зливає забудовник;

- позов щодо зведення паркану, яке суперечить нормам 
«Благоустрою».

Спортивна арена
у Вишневому
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Посівний 
календар

У ЦЕНТРІ   УВАГИ
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СЕРЕД УМОВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЖИТТЯ І 
ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ, ЗЕМЛЯ 
ЗАЙМАЄ ОСОБЛИВЕ МІСЦЕ. УПРОДОВЖ 
ОСТАННІХ РОКІВ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПОСТІЙНА 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ.

Декларація з лікарем: 
як підписати

30 березня у Вишневому був проведе-
ний круглий стіл «Реалізація держав-
ної політики у сфері запобігання та про-
тидії домашнього насильству». У ньо-
му взяли участь представники депутат-
ського корпусу, медичних закладів, со-
ціальних  та охоронних  служб, а також  
директори шкіл і громадські організації 
міста Вишневого.

Захід організував директор Києво-Свя-
тошинського районного центру РДА Іри-
на Тлусенко за підтримки заступника 
міського голови Георгія Майсурадзе.

Метою заходу стало виявлення потреб та 
створення послуг, спрямованих на захист 
прав та інтересів осіб, які постраждали від 
домашнього насильства у Вишневому.

Захист осіб базується на нових змінах 
до Законів України «Про запобігання та 
протидію домашньому насиллю». І хоча 
зміни увійдуть в силу лише через рік, 
проте ці закони здатні суттєво захистити 
права жертв насильства у сім’ї – перш за 
все, жінок та дітей.

Учасники круглого столу обговорили 
основні моменти та актуальність пробле-
ми на сьогоднішній час, яка закладається 
тому, що очевидці  часто  замовчують про 

будь-які умисні дії фізичного, сексуаль-
ного, психологічного насилля, побоюю-
чись наслідків. Люди не знають, які умо-
ви їх очікують після заяви на винуватця. 
Тому необхідно, щоб населення було обі-
знане та розуміло, що відтепер насиль-
ство карається, як кримінальний злочин.

За словами правоохоронних органів 
Вишневого, сімейні виклики є небез-
печними і найскладнішими в роботі,  бо 
вони можуть вести лише виховну бесіду, 
так як немає  необхідних умов та повно-
важень для затримання винуватця.

Особливу увагу приділили дітям, які, за 
даними експертів, раніше були обмеже-
ні  увагою у рамках боротьби з домашнім 

насильством. Вчителі та лікарі не повин-
ні замовчувати виявлений факт мораль-
ного чи фізичного насильства над діть-
ми та звертатися до соціальних служб, які 
працюють з батьками, щоб вони правиль-
но виконували свої батьківські обов’язки. 

Круглий стіл дав свої позитивні зру-
шення.

“Це така можливість, яку ми повинні 
використати. Ми не повинні замовчува-
ти та прикривати насилля: має бути со-
ціальна реклама та постійне нагадуван-
ня, що місто Вишневе бореться з цією 
проблемою, висвітлює її та є прикладом  
для інших”, - зауважила Оксана Олексієн-
ко, начальник відділу з питань торгівлі, 
освіти, культури, молоді та спорту.

На заході відбулася презентація «Мо-
більної бригади». Вона займається соці-
ально-психологічною допомогою осо-
бам, які зазнали гендерного домашнього 
насильства в рамках реалізації проекту 
“Комплексний підхід до вирішення про-
блеми щодо жінок та дівчат в Україні”.

Результатом конференції стало нала-
годження роботи чотирьох організацій, 
які працюватимуть для реалізації про-
грами проти домашнього насильства: по-
ліція, Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, виконком Вишневого, служба у 
справах дітей Києво-Святошинської РДА.

Насильство в сім’ї – проблема сьо-
годення, яка набуває величезних  
масштабів. Коли ми чуємо про на-
сильство в сім’ї, задаємось питан-
ням: що спонукає людей настільки 
жорстоко поводитися з іншими? І чи 
зможуть вони з часом змінити свою 
поведінку?

Скажи домашньому насильству - ні!
Продовження на сторінці 3.

ГРОМАДА ВІДСТОЮЄ
ПРАВО НА ПАРК ТА ШКОЛУ
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Із 2 квітня розпочалася національна 
кампанія «Лікар для кожної сім’ї», 
за якою українські пацієнти можуть 
підписувати декларації з сімейни-
ми лікарями, терапевтами та педіа-
трами, яких обрали самостійно.

Заступник головного лікаря поліклі-
ніки для дорослих міста Вишневе Ганна 
Мошківська розповіла, як розпочалася 
медична реформа у Вишневому. 

“По-перше, декларації є зразком. І не-
має офіційних вказівок, тому наша лі-
карня працює в тому ж форматі, що і 
раніше. Відомо, що в деяких районах (в 
мене є колега з Ірпеня) вже активно їх 

підписують, але вони паперові, у фор-
маті зразка і не затверджені наказа-
ми МОЗ. Коли у лікаря буде електро-
нний підпис, він буде зареєстрований в 

eHealth, тоді вже можна про щось гово-
рити, а зараз це лише все формально. 
Виклики швидких також не відмінили-
ся. Відмінився сам журнал викликів, від-
мінили форми для шкіл і садочків, ста-
тистичні форми викликів, але ніхто не 
відміняв право на виклик швидкої до-
помоги людині з обмеженими фізични-
ми можливостями (наказ МОЗу 57). Та-
кож, якщо новонароджена дитина при-
була додому, то на огляд приходить лі-
кар та медсестра. Вони беруть на об-
лік дитину за всіма наказами, які регла-
ментують роботу педіатра”.

Як повідомляють у профільному мі-
ністерстві, старт кампанії не означає, 

що кожен українець повинен терміново 
підписати декларацію з лікарем. Кампа-
нія є безстроковою та розгортатиметь-
ся поступово.

Підписати декларацію можна як у квіт-
ні, так і в червні чи жовтні. Водночас вар-
то звернути увагу, що лікарі можуть об-
слуговувати певну кількість пацієнтів: сі-
мейний лікар — 1800, терапевт — 2000, 
педіатр — 900.

Навколо медичної реформи багато су-
перечностей, адже будь-які зміни завжди 
лякають, але чи будуть ці зміни на краще, 
покаже час.

Альона ТКАЧЕНКО

ЧОВНИКОВИЙ МАРШРУТ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ
МОЖУТЬ ЗАПУСТИТИ ДО ВИШНЕВОГО

ЯК ПРОХОДИТЬ МЕДИЧНА КАМПАНІЯ У ВИШНЕВОМУ

Заступник директора Департаменту паса-
жирських перевезень далекого сполучення 
ПАТ “Укрзалізниця” Олександр Красноштан 
розповів у своєму інтерв’ю “Медіацентр 
“Магістраль” про те, що перевізник розгля-
дає продовження пілотного проекту човни-
кового руху електропоїздів в напрямку до 
Фастова та в міста Вишневе і Боярка.

Також Олександр Красноштан повідомив, що 
при діючих тарифах човникова електричка не є 
самоокупною, і без зустрічних кроків від місцевої 
влади розвивати проект далі перевізник не зможе. 
Проте це вигідна інвестиція для міст, хоча у сві-
товій практиці пасажирські перевезення рідко є 
окупними і тому дофінансовуються державою.

Раніше повідомлялося, що це новий формат пе-
ревезень, завдяки якому рух поїздів допоможе Ки-
єву та області розвантажити автошляхи, а меш-
канці цих міст зможуть набагато швидше доїхати 
до столиці. 

Стартував проект 12 грудня 2017 року. Жите-
лі Ірпеня, Бучі та Ворзеля вже на собі спробували 
зручність транспорту.

Наразі активно збирає підписи петиція щодо 
маршруту човникової електрички прямим сполу-

ченням Вишневе — Київ — Вишневе у години пік, 
а, за можливості, в інші години, адже величезна 
кількість мешканців Вишневого їздить щоденно на 
роботу до Києва – за останній рік значно збільши-
лася кількість мешканців міста, які стали користу-
ватися електричками (електропоїздами). Користу-
ватися ними виявилося і дешевше, і швидше. Проте 
проблема полягає в тому, що кількість електричок 
стала не витримувати збільшений пасажиропотік.

Мешканці Вишневого не можуть потрапити все-
редину забитих електричок, які курсують про-
їздом із Фастова, Козятина до Києва.

ВИШНІВЧАНИН ПІДКОРЮЄ СВІТ
Спортивні змагання — це 
своєрідна модель людських 
взаємовідносин, які існують 
у світі: боротьби, перемог і 
поразок, спрямованості до 
постійного вдосконалення, 
досягнення найвищого 
результату, престижних і 
матеріальних цілей.

У столиці Іспанії з 19 по 24 бе-
резня проходив чемпіонат Єв-
ропи з легкої атлетики, органі-
зований муніципальною вла-
дою та Федерацією легкої атле-
тики Мадриду.

Україну представив житель мі-
ста Вишневого, легкоатлет Олек-
сандр Лисенко, який подолав дис-
танцію 800 м шостим у фіналі. 

Цьому міцному духом і тілом 
чоловіку 62 роки. Він справжній 
приклад для наслідування. 

Ім’я Олександра давно вже 
знають усі поціновувачі лег-
кої атлетики. Він є троєкрат-
ним переможцем кубків СРСР, 
бронзовим призером Чемпіона-
ту СРСР, десятикратним чемпі-
оном України. На його рахун-
ку більше двохсот медалей, і ось 
вже п’ятий рік поспіль Олек-
сандр Лисенко прославляє кра-
їну у ветеранському спорті. 

В 2016 році він привіз брон-
зу з чемпіонату світу, що про-
ходив в США. У змаганні бра-

ли участь найкращі спортсме-
ни-ветерани континенту, за-
галом, близько 4000 з 40 країн 
світу! Програма змагання скла-
далася з 21 категорії.

У підсумку українські атлети 
здобули 12 нагород, 4 з яких зо-
лоті та один світовий рекорд.

В перший день чемпіонату 
Олег Федорко виграв змагання 
зі стрибків у висоту у віковій ка-
тегорії 60+, встановивши у ній 
новий світовий рекорд – 1,78 м.

Павло ШОДА

Вишнева міська рада 29 
березня підтримала роз-
робку програми “Адресна 
допомога пенсіонерам”. 
Програма ініційована пар-
тією “Батьківщина”, а саме 
Ганною Стариковою, го-
ловою Київської обласної 
ради. Як розповів Сергій 
Нефьодов, депутат Виш-
невої міськради, залишок 
коштів у бюджеті Киє-
во-Святошинського району 
становить майже 500 млн 
грн, а план соціально-куль-
турного розвитку Вишне-
вого виконаний лише на 
45 %. Також він звернув 
увагу, що гроші є, але вони 
знаходяться на рахунках, 
тому всі вільні залишки 
бюджету треба негайно 
спрямувати на втілення 
програми адресної допо-
моги пенсіонерам.
Адресні дотації пенсіонерам складають 1000 грн. У 2017 році, впер-

ше з часів незалежності України, відсоток освоєння коштів обласно-
го бюджету Київською обласною державною адміністрацією склав 
рекордно низькі 45%, а перехідні залишки на казначейських рахун-
ках обласного, районних, міських, сільських та селищних бюджетів 
становлять майже 5 млрд грн. 

Ганна Старикова заявила, що, відповідно до розрахунків, вільних 
залишків вистачить, щоб надавати 1000 грн щомісячно кожному 
пенсіонеру Київщини протягом року. Більше ніж 400 000 людей в 
області зможуть отримати цю допомогу.

Альона ТКАЧЕНКО

КОЖНОМУ ПЕНСІОНЕРУ ВИШНЕВОГО 
ПО ДОТАЦІЇ, АБО “ГАНИНА ТИСЯЧА”

Випадки, в яких люди залишаються без 
житла через недобросовісних забудовників, 
вже нікого не дивують. Багато сімей втра-
чають можливість мати власний дах над 
головою та проходять безліч судових про-
цесів. І добре, якщо хоч якось вони можуть 
компенсувати втрачене майно.

16 квітня Вишнева міська рада надала дозвіл за-
будовнику ПАТ «Вишнівське спеціалізоване ре-
монтно-будівельне управління» в користування 
на умовах оренди терміном на 10 років земельну 
ділянку площею 1,3302 га для будівництва і обслу-
говування багатоквартирного житлового будинку 
за адресою Ломоносова, 34.

За словами Ігоря Лопатюка, керівника коопера-
тиву, ошукані люди, які купили квартири у ДП 
«Будінвестходінг», матимуть змогу компенсувати 
свої кошти завдяки забудовнику, який пообіцяв 
надати 33 квартири у 2-х 10 поверхових будинках. 
А вони, в свою чергу, віддають йому недобудовану 
споруду по вул. Лесі Українки.

Після зібрання земельної комісії прямо на сесії 
нарешті члени кооперативу отримали позитивний 

відгук від депутатів та шанс на власне житло. Про-
те у мешканців Вишневого виникають запитання: 
чи дійсно можливо надати людям стільки квартир 
всього у двох будинках? Чи не буде це  знову черго-
вою аферою? Чому немає жодних гарантій?

В свою чергу, очільник кооперативу щиро подя-
кував депутатам за прийняте рішення, але як  буде 
просуватися дане питання, покаже час.

Альона ТКАЧЕНКО

В суботу, 21 квітня, пройде масштабний захід — 
громада Вишневого та Софіївської Борщагівки 
садитиме дерева на території 10 га.
Активістка під ніком Iryna Zago пише у Facebook: 

"До нас вже їде 64 саджанці із м. Запоріжжя від наших 
однодумців, які теж відстоюють свій парк. Всі ви-
ходимо в суботу 21.04.18 в 11:00 в наш парк. Беріть 
лопати! В житті потрібно зробити 3 речі: побуду-
вати будинок, народити сина, посадити дерево. Тож, 
шановні чоловіки, виходьте зі своїх будинків, беріть 
своїх дружин, синів, доньок та приходьте реалізува-
ти своє "посадити дерево"!"

Артем Глінський також закликає небайдужих: "Сад-
жанців буде багато, громада постаралася! Лопат 5 
буде. У кого є свої — приносьте! Віднесіться до цього з 
усією відповідальністю, подивіться відео, порадьтеся 
із людьми, як правильно посадити своє дерево".

АКЦІЯ «САДИМО НАШ ПАРК»

Ошуканим інвесторам обіцяють 33 КВАРТИРИ
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Нарешті депутати прийняли рішен-
ня щодо скасування рішення 2007 року 
про надання в оренду земельної ділянки 
ТОВ «ЄВРО-2000» та скасування догово-
ру оренди ТОВ «ЄВРО-2000».

12 квітня цього року на позачерговій се-
сії депутати Вишневої міської ради майже 
одностайно проголосували за скасування 
цих рішень. «Це означає, що громада про-
голосувала за те, щоб у місті були парк і 
школа», - підкреслив Артем Глінський, де-
путат Вишневої міської ради.

Хоча оригіналу договору у міськради не-
має, а колишній мер Анатолій Гошко, який 
підписував договір, помер у 2014 році.

У той же час директор компанії ТОВ 
«ЄВРО-2000» Сергій Подхомутний, ви-
ступаючи на сесії, відкинув звинува-
чення в незаконності будівництва і за-
явив, що компанія має в своєму розпо-
рядженні всю необхідну дозвільну доку-
ментацію для будівництва, в тому числі і 
оригінал самого договору, правда, про-
демонструвати його депутатам не зміг, 
запросивши бажаючих під’їхати в офіс 
компанії.

У вересні 2015 року управління місто-
будування та архітектури Києво-Свято-
шинської райадміністрації видало місто-
будівні умови для даної ділянки.

Дана справа почала набирати все біль-
шого резонансу. Забудовник почав ак-
тивні дії — нагнав техніки і почав буду-
вати. Місцеві вийшли буквально з боєм 
відстоювати територію.

Забудовник, попри всі заборони, про-
довжує й надалі зводити фундамент під 
будівництво — заплановано 13 багатопо-
верхівок. Залито вже три фундаменти. 

Він хоче побудувати житловий комп-
лекс на 25 тис. кв. м, де, за розрахунками, 
можуть проживати близько 8 тисяч лю-
дей. Натомість соціальна інфраструктура 
до цього не готова. Школи і садочки мі-
ста Вишневого і Софіївської Борщагівки 
й так переповнені.

Поступово стає зрозу-
мілим, що спір стосов-
но території в 10 га вирі-
шується на вищих рівнях 
влади. Нині тривають 
два судові процеси щодо 
прийнятих міською вла-
дою 2007 року рішень, у 
яких фігурують різні по-
садові особи і компанії. 
У 2017 року на цій ділян-
ці вже була спроба роз-
почати будівництво, але 
громада її зупинила.

Боротьба
триває!
Мешканці відстоюва-

ли право на парк, відбу-
лося народне віче, куди 
прийшло майже 300 осіб 
від громади та записали 
відеозвернення до Пре-
зидента України Петра 
Порошенка, в якому ви-
словили проханням зу-
пинити рейдерські дії за-
будовника на комуналь-
ній землі. Адже він будує і вдень, і вночі, 
порушуючи заборони, пройшовши без-
ліч судів та використовуючи масу коруп-
ційних схем.

На початку квітня жителі разом з де-
путатом Вишневого Артемом Глінським, 
який бере активну участь в обороні пар-
ку, відвідали ДАБІ. 

Громада вимагала проведення перевір-
ки дозвільних документів, виданих ДАБІ 
України і Відділом містобудування та ар-
хітектури Києво-Святошинської РДА 
ТОВ «ЄВРО-2000» на предмет відповід-
ності Генеральному плану м. Вишневе.

Результатом такої зустрічі стала підго-
товка наказу ДАБІ на комплексну пере-
вірку забудовника ТОВ «ЄВРО-2000», 
яка триватиме до 10 днів. Також очіку-

ються рішення щодо земельної ділянки 
від Екологічної інспекції, Державного гео-
кадастру, Міністерства екології, Департа-
менту екології та природокористування.

А вже 13 квітня відбувся мітинг біля 
Адміністрації Президента. Громада від 
Вишневого та Софіївської Борщагівки 
привезли з собою саджанці дерев та ра-
зом з дітьми висадили їх прямо на ас-
фальті. Таким чином вони протестували 
проти забудовника та відстоювали право 
жителів на парк, школу та просили Поро-
шенка втрутитись у ситуацію.

“Вийшло справді ефектно. Ми закли-
кали Президента вийти до нас, але, на 
жаль, за протоколом він не має права цьо-
го робити. Головна наша мета — привер-
нути увагу до проблеми, надати широко-
го розголосу, пришвидшити процес вирі-

шення ситуації з парком. І в нас це вийш-
ло!“, - зауважила Людмила Мартиненко, 
громадський діяч Вишневого.

Головний представник Президента 
України у справах звернень громадян за-
просив активістів до Адміністрації Пре-
зидента України зареєструвати заяву. 
Відтепер звернення громади буде стояти 
під грифом «контроль». Звернення буде 
надіслано до чотирьох інстанцій: ДАБІ, 
Прокуратури, Київської обласної дер-
жавної адміністрації та в Поліцію.

Активісти, роблячи рішучі кроки, по-
садили дерева на самій ділянці, і хоча їх-
нім зусиллям перешкоджали охоронці, 
але їм вдалося висадити першу алею із 
50 дерев. Громада налаштована рішуче 
та вірить у перемогу.

Альона ТКАЧЕНКО

ГРОМАДА ВІДСТОЮЄ ПРАВО НА ПАРК ТА ШКОЛУ
Закінчення. Початок на сторінці 1.

Відтоді, як Україна отримала незалеж-
ність, зросло ціле покоління, яке вже не 
пам’ятає радянського минулого. Укра-
їна пережила декілька Майданів, і ко-
жен з них давав нам надію,  залишаю-
чи по собі лише відчуття розчаруван-
ня. Водночас ми усвідомили, що краще 
життя неможливо отримати, співаючи 
пісні, розмахуючи прапорами і навіть 
гинучи під кулями. 

Задля кращого життя громадян у нашій 
державі необхідна щоденна праця, нові 
лідери та нові ідеї. Ідеї, які об’єднають 
людей у потужну силу, а початок всьому 
— свідомі громадяни та сильна громада.

Україна вкотре переживає нелегкі часи. 
З одного боку, триває війна, й імперсь-
ка Росія намагається нав’язати нам свою 
волю. З іншого — корумпована влада та 
чиновники, які відбирають у народу ос-
таннє. Корумпованих чиновників об’єд-
нує ідея особистого збагачення, у них 
відсутня совість і діє принцип кругової 

поруки. Вони мають нерухомість за кор-
доном, тому їм байдуже майбутнє Украї-
ни. Цей внутрішній ворог — не менш не-
безпечний, ніж зовнішній.

Ми українці, і кожен з нас прагне світ-
лого та заможного майбутнього для своїх 
дітей на нашій українській землі. І якщо 
ми прагнемо змін у суспільстві, в яко-
му живемо, то маємо починати їх із себе. 
Свідомі громадяни мають нести ці змі-
ни через порядні вчинки і нетерпимість 
до зла, яке зараз нас оточує. Ця нелегка 
дорога розпочинається з усвідомлення 
того, що окрім нас ніхто не змінить наше 
майбутнє. І якщо ми не почнемо ці зміни 
в нашому суспільстві, їх змушені будуть 
втілювати наші діти. 

Саме тому я закликаю небайдужих лю-
дей до об’єднання зусиль і запрошую до 
співпраці в рамках «Громадської ініціа-
тиви», яка працюватиме задля громади 
Приірпіння і Київщини. 

“ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА” ОЛЕКСІЯ ЗІНЕВИЧА

Так, на сьогодні вже створена та пра-
цює низка незалежних регіональних 
засобів масової інформації, а саме:

Регіональна газета “Погляд” — сус-
пільно-політичне видання накладом 
75 000 примірників, виходить двічі на 
місяць, має широку аудиторію, розпо-
всюджується безкоштовно через влас-
ну мережу кур’єрів у кожну поштову 
скриньку Ірпінського регіону.

Телеканал «Погляд» — єдиний регіо-
нальний телеканал в медіапросторі Ір-
пінського регіону, що транслює програ-
ми власного виробництва, широко та 
об’єктивно висвітлює всі сторони жит-
тя Київського регіону.

Інформаційні портали в мережі Інтер-
нет та на Facebook.

Телеканалом «ПравдаТут Київ» — 
24 години цифрового аналогового та 
цифрового ефірного мовлення на добу, 
завжди цікавий інформаційно-розва-
жальний контент.  

Створено юридичну компанію
“Правоексперт”. 
Спільно з громадськими активістами в 

інтересах громади подано десятки позо-
вів, завдяки яким збережено десятки гек-
тарів лісу, продовжується боротьба про-
ти хаотичної забудови та незаконного зба-
гачення чиновників. Сотням малозабезпе-
чених людей надається кваліфікована пра-
вова допомога. Спільно з телеканалом “По-

гляд” започатковано програму “Право зна-
ти”, яка підвищує правову грамотність се-
ред широких верств населення.

Створені й працюють програми пільго-
вого підключення та обслуговування ма-
лозабезпечених верств населення групою 
компаній, що функціонують під брендом 
“Бест”. Це дозволяє пенсіонерам та людям 
з обмеженими можливостями суттєво еко-
номити на разових і щомісячних платежах.

У рамках “Громадської ініціативи” нада-
ється допомога громадським та релігій-
ним організаціям, незалежним ЗМІ та 
громадським активістам, проводяться 
спільні соціальні заходи.

Ми створюємо “Громадську ініціативу” 
з метою об’єднання патріотів, розумних 
та щирих людей. Давайте єднатися, дис-
кутувати і працювати на громаду. Ми 
здолаємо непорозуміння заради спіль-
ної мети — кращого життя на Київщині!

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

У рамках діяльності “Громадської 
ініціативи” ми надаємо

інформаційну підтримку та 
кваліфіковану юридичну допомогу.
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Інна Коміс

Хто може ним стати?

Людина, якій виповнилося 18 років.
Яка не має судимості.

за власним бажанням;
за народною ініціативою 
  (потрібно зібрати кількість підписів, що перевищує   
  кількість людей, які проголосували за нього);
за ініціативою депутатів 
  (має проголосувати 2/3 депутатів на сесії).

Місцевий (сільський, селищний, міський) голова — головна
посадова особа територіальної громади відповідного 
населеного пункту. Місцевий голова має бути людиною, якій ви 
довіряєте представляти свої інтереси.

Чим займається
місцевий голова?

Довідник свідомого громадянина

Як обирається?

Таємним голосуванням всієї громади 
населеного пункту.
1 раз на 5 років.

Як звільняється?

Хто заміщує?

заступники відповідно до розподілу
обов’язків;
секретар ради (у разі звільнення голови має не 
більше, ніж через 15 днів звернутися до Верховної 
Ради України про призначення виборів, звернення 
мають розглянути не пізніше, ніж через 90 днів).

Щоденна діяльність

6% - наради першого рівня 
          (наприклад, у Кабміні)
10% - наради третього рівня 
         (семінари, конференції, “круглі столи”)
11% - безпосередня робота з виборцями, 
         в т.ч. прийом громадян 
36% - наради другого рівня (в обладміністрації) 
37% - власні службові наради

* Дослідження проведено Фондом підтримки реформ

На нарадах вирішуються приблизно такі питання:

коли буде у будинках тепло і гаряча вода?
як розрахуватися з боргами по зарплатах
вчителям і лікарям?
знизити чи підвищити вартість проїзду
у громадському транспорті?

 

Місцевий голова не має права

займатися підприємницькою діяльністю;
бути депутатом будь-якої ради;
суміщувати свою діяльність з іншою 
 (навіть на громадських засадах);
займатися іншою оплачуваною роботою 
  (крім викладацької, наукової, творчої, медичної практики,  
  інструкторської та суддівської практики зі спорту).

 

Коли зобов’язаний звітувати

щорічно у вигляді відкритої зустрічі з громадянами;
на сесії на вимогу більшої половини депутатів у 
визначений ними термін;
2 рази на рік зобов’язаний інформувати населення 
про виконання програм розвитку та бюджету
(наприклад, на сайті місцевої ради).

 

Ідеальний місцевий голова має...

чітке бачення, яким має бути населений пункт;
стратегію розвитку міста, селища або села;
план першочергового розвитку;
команду, яка може реалізувати стратегії;
хороші управлінські навички;
долучати мешканців до прийняття рішень;
слухати і чути;
бути доступним.

Основні обов’язки

здійснює керівництво, організовує роботу і підписує рішення місцевої 
ради та її виконавчого комітету;
скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує їх порядок денний;
головує на пленарних засіданнях ради;
призначає і звільняє керівників відділів, управлінь та інших виконавчих 
органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій, крім керів-
ників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
організує розробку генерального плану забудови міста, селища або села;
є розпорядником бюджетних коштів за призначенням, визначеним радою.

“Вето” — це зупинення місцевим головою рішення ради за допо-
могою розпорядження. Відбувається у 5-денний термін з моменту 
його прийняття. Подолати “вето” рада може лише за допомогою 
2/3 депутатських голосів від загального складу ради.

Право “вето”

Хочете змінювати життя на Київщині на краще? 
Телефонуйте та пишіть: (097) 111-91-91; (063) 111-91-91; 
www.facebook.com/zinevych.oleksii.

НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ВИРІШУВАТИ 
ЗА ВАС — КОРИСТУЙТЕСЯ СВОЇМИ ПРАВАМИ!

Як потрапити на прийом?

Традиційний спосіб:
записатися на прийом і чекати
на дзвінок з ради з повідомленням 
дня і часу, коли голова вас прийме; 
надіслати або занести до канцелярії 
ради листа на ім’я голови 
(відповідь мають надати
не пізніше 45 днів).

Нетрадиційний спосіб:
“перехопити” голову по дорозі на
роботу, на заході або біля кабінету, 
передавши в руки листа з вимогою 
надати письмову відповідь або 
домовитися про час зустрічі;

 скористатися формою зворотнього 
зв’язку, яка є на багатьох сайтах рад.

* У листі має зазначатися: ваше ПІБ, місце проживання, чітко викладене питання, зауваження чи 
пропозиція, дата і підпис (інакше вам можуть відмовити у відповіді). Не можна передавати лист 
голові в руки, якщо він розміщений у конверті (це можуть розцінити, як спробу дачі хабаря).

08:00 - 08:20 — робота з документами
08:25 - 08:40 — зустріч з начальни-
ком фінансового відділу, розподіл 
бюджетних коштів
08:45 - 09:20 — робоча нарада з 
керівниками відділів виконкому 
з питань підготовки до сесії та 
засідання виконкому 
09:25 - 09:50 — підготовка до 
засідання оперативного штабу з 
організації будівництва садочка 
“Пролісок”
10:00 - 11:00 — засідання оператив-
ного штабу з організації будівниц-
тва садочка “Пролісок”
11:20 - 11:50 — робоча зустріч із

головою правління “Профсталь” з 
питань енергозабезпечення підприємства
12:00 - 13:00 — обідня перерва
13:00 - 13:30 — підготовка до участі 
у засіданні Асоціації Міст України 
13:35 - 14:05 — ознайомлення зі 
службовою кореспонденцією та пресою
14:10 - 14:35 — зустріч із начальни-
ком війського гарнізону з питан-
ня зношеності житлового фонду 
військового містечка
14:40 - 15:00 — зустріч з головою 
постійної депутатської комісії 
місцевої ради
15:05 - 17:00 — прийом громадян з 
особистих питань

Робочий день    місцевого голови 

Зверніть увагу!
Часто місцеві голови намагаються робити насамперед помітні проекти, які не є першочергово важливими. 
Наприклад, створюють парки, але нехтують оновленням інженерних комунікацій (адже їх не видно) тощо.

Нерідко громада, порівнюючи роботу нинішніх місцевих голів з «попередниками», говорить: «Цей, хоч і 
краде, але щось робить!” Але люди забувають про те, що можливості розвивати міста з’явилися завдяки 
децентралізації, внаслідок якої невеликі населені пункти отримали значні надбавки до бюджету.

Інколи місцеві голови сприймають опозиційні до себе команди як джерело загрози, намагаються дискре-
дитувати їх, в тому числі поширюючи неправдиві чутки.

Насправді треба сприймати зауваження опозиції, як можливість побачити, що можна і треба доопрацюва-
ти, вести з нею діалог. Інакше страждатимуть звичайні громадяни, бо увага і ресурси влади йтимуть зов-
сім не на розвиток населеного пункту.

37%
6%

36%10%
11%

Зр
аз
ок
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Унікальну спортивну арену
планують відкрити у Вишневому

Саме в межах культурної співп-
раці, 31 березня, учасники «Спіл-
ки поляків в Києво-Святошин-
ському районі» взяли участь у 
щотижневому лекційному курсі 
«Таємниці твого роду». Викладає 
курс Віталій Нероба, професор 
історичних наук з польським 
корінням, в бібліотеці для дорос-
лих м. Вишневе.

ГО “Спілка поляків Киє-
во-Святошинського району”, 
зокрема осередок у Вишневому, 
звернулися до нього за допомо-
гою. Він займається волонтер-
ською діяльністю, поширює се-
ред мас мову та культуру Поль-
щі. “Кожного тижня він прово-
дить такі заходи для людей з 
польським корінням, а також 
для всіх бажаючих, на безкош-
товній основі. В групах близько 
30 осіб, зараз проходить вже 8 
заняття”, - поділилася Лілія 
Баришенська, уповноважена 
особа з питань освіти, культури 
та міжнародної співпраці.

Організатор спілки, депутат 

Вишневої ради, Оксана Олексі-
єнко зазначила: “Вже декілька 
разів поспіль спілка поляків ра-
зом з Виконавчим комітетом 
Вишневої міської ради прово-
дить зустрічі делегації з Польщі, 
де відбувається пізнання основ 
польської мови, виникає питан-
ня про можливості навчання для 
наших дітей. Тому в рамках про-
грами співробітництва з’явив-
ся даний проект. Це, звичайно, 
дуже корисно для нашого міста. 
Якщо виникає бажання, то не 
стоїть питання, в якому на-
прямку йти далі. Далі ми плану-

ємо захід, присвячений пам’яті 
Анни Герман, яка мала польське 
коріння. Запрошую всіх”.

ГО «Спілка поляків Києво-Свя-
тошинського району» плідно 
співпрацює з Польщею. Учасни-
ки не лише обмінюються куль-
турним досвідом, а й приїжд-
жають один до одного в сім’ї та 
виступають з концертами.

7 травня у Вишневому відбу-
дуться урочистості до Дня Кон-
ституції Польщі.

Альона ТКАЧЕНКО

Будівництво спортивної 
арени Favorite Fit у Вишне-
вому на завершальному 
етапі. Як запевнив Олек-
сандр Папанов, унікаль-
ність арени полягає в тому, 
що побудовані безкаркасні 
арочні конструкції у формі 
куполу розміром 24 метри. 
Це дало змогу зменшити 
навантаженість та мінімі-
зувати витрати. Таку кон-
струкцію в Україні ще ніко-
ли не створювали.

Долучився до проекту і Олек-
сандр Котирло, директор Між-
народної громадської організа-
ції Street FIGH, яка займається 
пропагандою вуличних трену-
вань та популяризацією здоро-
вого способу життя. Він відпові-
дальний за обладнання для аре-

ни та має досвід у масштабних 
проектах. Відомо, що там будуть 
проходити змагання з таких ви-
дів спорту, як дзюдо та бокс.

Будівництво спортивної аре-
ни відбувається на території 
Вишнівської загальноосвітньої 
школи №4 за ініціативи голо-
ви РДА Мирослави Смірнової. 
«Вірю, що цей об’єкт стане цен-
тром спортивного життя райо-
ну. Ми працюємо над тим, щоб 
наші спортсмени мали найкра-
щі умови та обладнання для 

проведення тренувань і зма-
гань», – розповіла вона.

На сьогодні завершують вну-
трішні роботи та встановлен-
ня спортивного обладнання. 
Відкриття арени планується на 
травень.

Павло ШОДА

Поважний вік — це не привід 
сумувати. Доказ тому «Молода 
гвардія» — активна громадська 
організація, яка поєднує людей 
похилого віку. 28 квіт-
ня виповнилося 9 років 
відтоді, як вона розпо-
чала свій шлях. Грома-
да зустрічається кожно-
го місяця, в останню су-
боту. Такі зустрічі об’єд-
нують між собою людей 
старшого віку, допома-
гаючи їм із користю 
проводити вільний 
час, розширювати 
коло спілкування 
та інтересів. Захід 
проходить в акто-
вому залі міської 
ради Вишневого, 
який під час таких 
зустрічей завж-
ди переповнений. 
У дружньому колі 
учасники «Молодої 
Гвардії», а їх налічу-
ється більше трьохсот 
осіб, відвідують різно-

манітні програми, слухають ви-
ступи народних колективів, які 
приїжджають з різних куточків 
Київської області. 

«Молода гвардія» — це справ-
жня родина, яку поєднує не вік, 
а молода душа, що прагне уваги 
та спілкування.

 Голова організації Юрій Пога-
сій та секретар Ніна Пояркова 
допомагають присутнім відво-
ліктися від повсякденних справ 
та клопотів, самотності, зроби-
ти буденність яскравішою. 

Альона ТКАЧЕНКО

Завжди 
молоді 
духом

Співпраця – невід’ємна частина взаємовід-
носин у суспільстві, інтенсивність розвитку 
якого створює передумови для налагоджен-
ня зв’язків між людьми, які обмінюються 
знаннями та досвідом.

11 квітня у школі № 3 
Вишневого відбулася пе-
дагогічна рада “Упрова-
дження демократичної 
культури через виро-
блення відповідних про-
цедур для захисту прав 
дитини і формування де-
мократичних цінностей” 
(згідно концепції реалі-
зації державної політики 
у сфері реформування 
загальної середньої осві-
ти «Нова українська шко-
ла»). На ній, окрім педаго-
гів, виступили керівник 
Києво-Святошинського 
районного центру соці-
альних служб для сім’ї, 
дітей та молоді Мельни-
ченко О.М. з питань насильства 
в сім’ї та психолог соціальної 
служби Марина Іваненко, яка 
розкрила тему «Протидія та за-
побігання булінгу».

Як зазначається на сайті 
«Урядовий портал», концепцію 
“Нова українська школа” мають 
реалізувати до 2029 року.

Така концепція створить умо-
ви для реформування загальної 

середньої освіти з урахуванням 
досвіду провідних країн світу. Бу-
дуть розроблені нові стандарти 
змісту загальної середньої освіти.

Передбачено перехід до 12-річ-
ної середньої школи із триріч-
ною профільною школою, що 
матиме академічне або про-
фесійне спрямування. Рефор-
мується система управління 
загальною середньою освітою, 
зокрема, школа отримає право 

розробляти і впроваджувати 
власні освітні програми.

Також концепція передбачає 
стимулювання особистого і 
професійного зростання педа-
гога, надання йому академічної 
свободи, матеріального сти-
мулювання, зокрема, шляхом 
підвищення розрядів у Єдиній 
тарифній сітці.

Павло ШОДА

Концепція «Нова українська школа»

У тих сімей, в яких батьки беруть 
активну участь у розвитку дитини, 
діти мають кращу самооцінку, мен-
ше піддаються пресингу ровесни-
ків, вони більш чутливі та успішні і 
в школі, і в житті, коли виростають.

Зближуючись з дитиною, бать-
ки формують міцний емоційний зв’язок, який зго-
дом дає сім’ї відчутні переваги. 

Потрібно правильно визначити власне значення 
в сім’ї, практично інвестувати в своє батьківство 
ті якості, які допоможуть дитині в подальшому. 
Визначити для себе, в чому полягає роль жінки та 
чоловіка та вибудувати лінію балансу між сімей-
ним життям та професійною діяльністю. Не забу-
вати при цьому формувати в дитини працелюб-

ність, відповідальність та зрілість.
Проаналізувавши напрямки виховання вашої 

дитини, які є для неї важливими та корисними, 
поєднуючи з її власними бажаннями, ви зрозуміє-
те, що вашій дитині потрібно насправді.

Діти дивляться та сприймають світ очима бать-
ків. У сім’ях, де панує кохання та розуміння між 
батьками, завжди щасливі нащадки.

Олена КОРОЛЬОВА

Таємниці твого роду

Як зробити сім’ю щасливою18 квітня у Вишневому про-
йшов тренінг Касі Карстен-
са, автора книги «Світові 
потрібен батько». На ньому 
обговорювали взаємовід-
носини не лише в родині, 
а й у суспільстві, адже всі 
проблеми починаються з 
нас самих. Щоб змінити 
світ, слід почати з себе.
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• Галина КАМІНСЬКА

2 квітня розпочалася національна 
кампанія «Лікар для кожної сім’ї». 
Українці можуть підписати деклара-
цію із сімейним лікарем, терапевтом 
чи педіатром. Як відбувається вибір 
лікарів, на брифінгу розповів за-
ступник Міністра охорони здоров’я 
України Павло Ковтонюк.

Підписання декларації – це, фактич-
но, форма заяви. З її допомогою україн-
ці повідомляють, що обрали саме цього 
лікаря і цей заклад. Інформація про ви-
бір лікаря міститиметься в електронній 
системі охорони здоров’я.

З липня 2018 року Національна служ-
ба здоров’я України направлятиме гро-
ші із загальних податків у медичний за-
клад лікарю, якого обрала конкретна 
людина.

Відтепер обирати лікаря можна у 
будь-якому закладі первинної допо-
моги незалежно від місця проживання 
або прописки.

Підключення закладів первинної до-
помоги до електронної системи охоро-
ни здоров’я триває. Заклади, які вже 
можуть підписувати декларації з паці-
єнтами, можна впізнати за спеціальною 
наліпкою – «Тут можна обрати сво-
го лікаря». Міністерство охорони здо-
ров’я України очікує, що місцева вла-
да по всій країні забезпечить для людей 
можливість обрати свого лікаря. Для 
цього на місцях мають забезпечити під-
ключення закладів до електронної сис-
теми охорони здоров’я.

Кінцевого терміну підписання де-
кларацій немає. Обрати свого ліка-
ря встигнуть усі. Міністерство охоро-
ни здоров’я рекомендує не відклада-
ти це на кінець року. Головне, щоб ко-
жен обрав лікаря, якому довіряє, і під 
час наступного візиту підписав з ним 
декларацію.

«Я прописаний у Житомирі. Туди, 
в один із закладів міста, йдуть бю-
джетні кошти за мене. Тепер я 
зможу обрати лікаря, якому дові-
ряю, у місці, де мені зручно. І з лип-
ня Національна служба здоров’я пе-
рерахує кошти за мене у цей за-
клад», – розповів Павло Ковтонюк 
під час брифінгу.

Підготувала Ольга АВЕРІНА 

Як обрати сімейного лікаря та підписати декларацію з ним?

1. Оберіть за вашими особистими критеріями заклад чи 
лікаря. Ви можете скористатися порадами знайомих або 
відвідати найближчі заклади та дізнатися про лікарів там.

2. Перевірте, чи вже можна підписати декларацію у ви-
браному закладі. Вам у цьому допоможе наліпка «Тут 
можна обрати свого лікаря».

3. Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код і мо-
більний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію 
для дитини до 14 років – візьміть також свідоцтво про на-
родження дитини.

4. Зверніться у реєстратуру медзакладу та повідомте, 
що хочете підписати декларацію.

5. Уповноважений працівник медзакладу (працівник ре-
єстратури, медсестра або лікар) введе ваші дані в елек-
тронну систему. На мобільний надійде СМС з кодом. По-
відомте цей код працівнику закладу.

6. Із електронної системи роздрукується декларація з 
вашими даними. Уважно перевірте, чи всі ваші дані пра-
вильні. Якщо потрібно, працівник закладу внесе зміни у 
системі та роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два 
екземпляри роздрукованої декларації. Один ви забирає-
те з собою, інший лишається у закладі.

7. Працівник закладу підтверджує вашу декларацію 
електронним підписом і відправляє в електронну систе-
му. Тепер ви в електронній системі охорони здоров’я, 
НСЗУ гарантовано направить гроші у ваш заклад і вашо-
му лікарю з липня.

Крок за кроком

•  ВІДПОЧИНОК  •

Перше, що запитують турис-
ти при пошуку найкращого ва-
ріанту подорожі: чиїми послу-
гами скористатись краще — ту-
роператора чи турагенства? 
Для початку потрібно зрозумі-
ти різницю між цими структу-
рами: туроператор формує ту-
ристичний продукт (займаєть-
ся пошуком зарубіжних партне-
рів, вибором готелів, підбором 
екскурсій, здійснює перегово-
ри з авіакомпаніями, страхови-
ми фірмами і т.д.), як правило, 
він не бере на себе функції спіл-
кування з клієнтом. Цю функ-
цію виконує туристичне агент-
ство, яке, крім цього, займаєть-
ся просуванням та реалізацією 
даного продукту потенційним 
клієнтам. Компанія Mint Travel 
співпрацює з усіма відомими 
туроператорами, які займають 
провідні позиції в сфері туриз-
му, тому, якщо ви довіряєте кон-
кретному туроператору — наші 
працівники допоможуть вам ре-
алізувати 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 готелі при-
ймаючої сторони прагнуть про-
дати пустуючі номери майже за 
собівартістю, щоб не допускати 
їх простою. Або ж чартер авіа-
компанії заповнений не повні-
стю, і квитки, які залишились, 
продають за нижчою 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 можна здійс-

нити самостійно, скориставшись 
пошуковою системою на сайті 
www.mint.travel або ж взяти з со-
бою закордонний паспорт і звер-
нутися до турагента. — Спеціа-
лісти Mint Travel підберуть для 
вас оптимальний тур, виходячи 
з ваших потреб, можливостей та 
бажань, знайдуть для вас готель, 
домовляться про вартість номе-
ру, дату вильоту тощо.

• Якщо вас все влаштує, ви ма-
єте сплатити 30% від вартості 
туру і чекати на підтверджен-
ня запиту, який зробить тура-
гент. Коли його буде отримано, 
ви зможете перейти до наступ-
ного 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: ва-
учер для надання туристичних 
послуг, документи на трансфер, 
медична страховка, екземпляр 
туриста і звичайно — авіаквитки. 

Дещо про харчування
Перед замовленням того чи ін-

шого туру радимо вам визначи-
тися із міжнародним стандартом 
харчування, який би оптималь-
но підійшов вам та вашій родині 
під час проживання 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 системи 
харчування в готелях, які перед-
бачають систему «все включено». 
Крім стандартних сніданку, обіду 
і вечері, вам можуть пропонувати 
ланчі, полуденки і другі снідан-
ки, а також напої. Тип харчуван-
ня Ultra All Inclusive відрізняєть-
ся тим, що вам додатково запро-
понують всілякі десерти, солодо-
щі та напої 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 закордон? 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.

•  ЗДОРОВ’Я  •
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З кожним днем користувачів, які 
бажають приєднатися до всесвітньої 
павутини, стає все більше. І якщо 
раніше Інтернет працював на одному 
комп’ютері, то сьогодні виходу до 
мережі потребують смартфони, план-
шети, телевізори, а інколи – навіть 
холодильники.

Для того, щоб надати доступ до Інтерне-
ту всім домашнім приладам, клієнти Ком-
панії “Бест” використовують Wi-Fi-марш-
рутизатори. Клієнти інших провайдерів 
також не нехтують цією можливістю, тому 
на виході ми маємо багатоповерхівку, де у 
вас та сусідів встановлені Wi-Fi-роутери.

Витяг із дзвінка клієнта до техніч-
ної підтримки: «…Цілий рік роутер по 
Wi-Fi працював нормально, а остан-
нім часом якість прийому різко по-
гіршилася. Швидкість передачі даних 
весь час змінюється, інколи падає аж 
до 5 кілобайт в секунду. Налаштуван-
ня у комп’ютері та роутер не зміню-
валися, як і їх місцезнаходження….»
Загалом, про стабільну швидкість до-

машнього Wi-Fi-сигналу важко говори-
ти. Оскільки є ряд факторів які суттєво 
впливають на цей показник:

1. Відносно старий вік маршрутизато-
ра у порівнянні з новим ноутбуком чи 
смартфоном (сучасні роутери дозволя-
ють суттєво покращити продуктивність 
Інтернет-з’єднання).

2. Місцезнаходження маршрутизатора – 
досить примітивна річ, проте, наявність 
перешкод у вигляді утеплених стін, мета-
левих дверей, акваріумів, шафи, розташу-
вання роутеру на підлозі суттєво знижує 
якість сигналу.

3. Завантаженість каналу – Wi-Fi-мере-
жі у багатоповерховому будинку, як пра-
вило, накладаються одна на інші внаслі-
док близького розташування та великої 
кількості. Також на якість Wi-Fi впли-
вають налаштування каналу бездрото-
вої мережі. Зазвичай користувачі його 
не змінюють та користуються одним ка-
налом зі своїми сусідами, від чого якість 
з’єднання “просідає” у обох. У найваж-
чих випадках навіть не вдається знайти 
свою домашню Wi-Fi-мережу.

4. Втручання інших пристроїв у часто-
ту роботи роутеру – на кшталт радіо-няні 
або мікрохвильової печі.

5. Застаріле програмне забезпечення – 
воно постійно вдосконалюється, а новітні 
смартфони і ноутбуки підключаються на 
більш високих швидкостях до Wi-Fi, що 
має сильніший сигнал.

Вочевидь, на розташування роутеру ви 
можете вплинути самостійно, тож погово-
римо про вибір каналу та його налаштуван-
ня для найкращої пропускної здатності.

Уся пропускна смуга Wi-Fi-частот знахо-
диться у діапазоні 2,4 ГГц, яка, в свою чер-
гу, ділиться на 11-14 каналів, по ~22МГц 
у кожному. У налаштуваннях роутеру не-
обхідно змінити канал (у доступному ді-
апазоні частот) з найменшою наявністю 
перешкод. Проте, щоб виявити такий ка-
нал, необхідно зробити діагностику усіх 
Wi-Fi-мереж, що вас оточують.

З цією задачею добре справляється про-
грама inSSIDer (зверніть увагу, вона ство-
рена для комп’ютера з наявним Wi-Fi-
модулем; для аналізу мереж зі смартфо-
ну можливо скористатися Wi-Fi Analyzer 
або подібними програмами). Вона є без-
коштовною та не потребує спеціальних 
вмінь роботи з комп’ютером. Інсталяція 
проста, без схованого стороннього забез-
печення. Скачати її можливо з офіційного 
сайту. Після запуску у верхній частині 
вікна автоматично буде вибрана ваша ме-
режева карта. Після цього необхідно на-

тиснути кнопку «Начать сканирование».
Після детального сканування програ-

ма відобразить орієнтовно таке наван-
таження (див. скрін 1).

Проаналізуйте дані завантажених ка-
налів та накладання мереж. Після цьо-
го в інтерфейсі роутера вкажіть вручну 
найбільш вільний канал (для того, щоб 
зайти в інтерфейс роутера, скористайте-
ся його інструкцією або в пошуку Google 
просто вкажіть виробника роутера та 
його модель з уточненням “як налашту-
вати”). Також у web-інтерфейсі роутера 
можливо обрати більш швидку передачу 

даних, встановивши опцію «Auto 20/40 
MHz», якщо вона там є. (див. скрін 2)

Спробуйте проаналізувати декілька місць у 
квартирі з включеною програмою та визна-
чити точки максимального прийому. Якщо 
вас щось не влаштує, спробуйте змінити міс-
це розташування роутера. Також існують 
різні ретранслятори, які стануть у нагоді для 
покращення існуючого сигналу Wi-Fi.

* Зверніть увагу, провайдер не може 
впливати на якість сигналу вашого 
роутера та швидкість доступу до Ін-
тернет за допомогою Wi-Fi-мережі! 

Олена СТЕЦЬ

Як подивитись, чи не заважає сусід по Wi-Fi?

Сприятливі дні для посадки, посіву та пересаджування культур

Рекомендується посадка 
більшості культур: томатів, 
капусти, огірків, перцю, 
баштанних, квасолі, патисонів, 
баклажанів, кабачків та 
декоративних культур.

Місяць у знаку 
Рака

Зростаючий

20 
П’ятниця

Сприятливий день для 
посадки плодових дерев та 
плодоягідних кущів. 
Крім того, скористайтеся 
порадами минулого дня.

Місяць у знаку 
Рака, Лева

Зростаючий

21 
Субота

Місяць у знаку 
Лева

Зростаючий

22 
Неділя

Місяць у знаку 
Лева, Діви

Зростаючий, 
Перша чверть

23 
Понеділок

Місяць у знаку 
Діви

Зростаючий

24 
Вівторок

Не рекомендується саджати і 
пересаджувати овочеві культури, 
фруктові дерева, робити посів 
на насіння.  Рекомендується 
розпушування ґрунту, мульчування 
дерев, обприскування.

Місяць у знаку 
Діви

Зростаючий

25 
Середа

Місяць у знаку 
Діви, Терезів

Зростаючий

26 
Четвер

Неродючий день, тому не варто сіяти, садити 
чи пересаджувати рослини. Можна зайнятися 
боротьбою з хворобами та шкідниками рос-
лин, внесенням добрив, підготовкою грядок.

Посівний календар. Квітень, травень

Рекомендується посадка кісточкових фруктових дерев, стручко-
вих культур (гороху, квасолі, спаржі, сочевиці), а також усіх видів 
квітів, висадка розсади томатів та  перцю у парник чи відкритий 
ґрунт,  посів дині, гарбуза, капусти. Сприятливі дні для посадки 
чи пересадки плодових дерев та плодоягідних кущів.

Місяць у знаку 
Терезів

Зростаючий

27 
П’ятниця

Місяць у знаку
Терезів, Скорпіону

Зростаючий

28 
Субота

Рекомендується посадка капусти, помі-
дорів, огірків, перцю, гарбуза, картоплі, 
підрізування дерев і ягідних кущів, ще-
плення, внесення добрив, полив, зни-
щення шкідників, розпушування ґрун-
ту. Не рекомендується саджати дерева.

Місяць у знаку 
Скорпіону

Зростаючий

29 
Неділя

Не рекомендуються посіви,
посадки та пересадки.

Місяць у знаку 
Скорпіону, 
Стрільця

Повний Місяць

30 
Понеділок

ск
рі

н 
2

ск
рі

н 
1

Рекомендується посадка більшості 
бульбових культур, крім картоплі, обрізка дерев 
і ягідних кущів, щеплення, внесення добрив, полив, боротьба з 
хворобами та шкідниками рослин, розпушування ґрунту. Не ре-
комендується садити плодово-ягідні дерева та кущі.

Місяць у знаку 
Стрільця

Спадаючий

1 
Вівторок

Не рекомендується пересадка кім-
натних та садових квітів. Сприятли-
вий день для посадки картоплі, ре-
диски, брукви, ріпи, щеплення, поли-
ву, внесення добрив, розпушування 
ґрунту, обрізка і щеплення дерев.

Місяць у знаку 
Козерога

Спадаючий

4 
П’ятниця

Місяць у знаку 
Козерога, Водолія

Спадаючий

5 
Субота

Можливі посіви квіткових культур, зелені, 
рослин, що в’ються, і лікарських рослин. Не 
забороняється посадка саджанців декора-
тивних і фруктово-ягідних культур, переко-
пування ґрунту, оранка, внесення добрив, 
обробка рослин проти шкідників і хвороби.

Місяць у знаку 
Стрільця

Спадаючий

2 
Середа

Місяць у знаку 
Стрільця, 
Козерога3 

Четвер

Місяць у знаку 
Водолія

Спадаючий

6 
Неділя

Тр
ав

ен
ь
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Погода
             Ніч              День

По горизонталi:
1. Найвища точка небесної сфери 
4. Сорт тютюну 7. Отруйна змія 8. Жі-
ноча част. будинку мусульман 9. Адміні-
стративно-територіальна одиниця 
10. Рух гіпнотизера перед обличчям лю-
дини 12. Похилий стіл з шрифтом для 
складання 15. Заборона 17. Другий укіс 
трави 18. Морський рак 20. Залишки 
згоряння, попіл 23. Одиничний вектор 
25. Установа, де зберігаються документи, 
справи 26. Головоломка, зашифроване 
слово 27. Мезозойська... 28. Колючий 
кущ з їстівними ягодами 29. Вітчизня-
ний вчений - метало-зварювальник.

По вертикалі:
1. Зміна кольору шкіри від сонячного 
проміння 2. Цінне хутро 3. Швидкість 
перебігу дії, процесу 4. Хижий звір роди-
ни котячих 5. Морський полярний птах 
6. Американський страус 11. Сильне за-
хоплення 13. Озеро в Австралії 
14. Частина обличчя 15. Озеро в Туреч-
чині 16. Винахідник телефону 18. Най-
менша кількість певної енергії 19. Дикий 
гірський баран 21. Жувальна гумка 
22. Відросток нервової клітини 23. Знак 
зодіаку 24. Сходинки до літака, судна.

По горизонталi: 1.зеніт 4.бакун 7.ефа 8.гарем 9.район 10.пас 12.реал 15.табу 17.отава 18.краб 20.зола 23.орт 25.архів 
26.ребус 27.ера 28.терен 29.Патон.
По вертикалi: 1.загар, 2.норка, 3.темп, 4.барс, 5.кайра, 6.нанду, 11.азарт, 13.Ейр, 14.лоб, 15.Таз, 16.Бел, 18.квант,
19.архар, 21.орбіт, 22.аксон, 23.Овен, 24.трап.

Смачного!
ВЕСНЯНІ САЛАТИ

Хочете поповнити запас вітамінів після довгої 
холодної зими? Пропонуємо вам поласувати 
свіжими весняними салатами!

• ІЗ РЕДИСКОЮ ТА МАСЛИНАМИ
1 пучок листя салату, 3 огірки, 2 помідори, 8 маслин, 

8 редисок, 100 г сиру фета, петрушка, базилік, сіль, пе-
рець, рослинна олія — за смаком.

Всі овочі і зелень помийте і обсушіть. Редис, масли-
ни та огірки наріжте тонкими кружечками, а помідор 
— невеликими шматочками. Фету розкришіть або на-
ріжте кубиками. Застеліть тарілку листям салату, звер-
ху розкладіть овочі, маслини і сир. Прикрасьте гілочка-
ми петрушки і базиліка. Полийте салат олією, посолити 
і поперчіть. Подавайте одразу після приготування.

• З ЯЙЦЯМИ ТА ЧЕРЕМШЕЮ
10-15 пелюсток черемші, 2 яйця, сіль, сметана або 

майонез за смаком.
Подрібніть зварені вкруту яйця та черемшу. Змі-

шайте їх між собою, посоліть і заправте салат смета-
ною або майонезом.

• ЗІ ШПИНАТУ І ЩАВЛЮ
По 10 пелюсток шпинату і щавлю, 1-2 яйця, кефір 

(сметана, майонез).
Дрібно наріжте шпинат і щавель. Додайте дрібно 

покришені яйця. Залийте кефіром, сметаною або ма-
йонезом.

Карикатура

Святковий календар Кросворд

АНЕКДОТИ
Вчора в Таджикистані була накрита велика партія наркоти-
ків. А то дощі, знаєте, весна. Намокнуть ще.

***Навесні все змінюється. Перемагають ті, у кого коротша 
спідниця, а не гарніша шуба.

***Навесні і восени редакція програми «Шукаю тебе» завале-
на заявами з військкоматів.

***— Добрий день, куме, що п’єте?
— Українське мохіто.
— Ром та м’ята?
— Та ні, горілка та петрушка.

***Заходить українець в купе, де сидять троє афроамериканців:
— Хлопці, що тут горіло?

21 квітня — День довкілля, 
     Міжнародний день астрономії.
23 квітня — Всеукраїнський день 
     психолога, Міжнародний день 
     секретаря. 
26 квітня — День трагедії на 
     Чорнобильській АЕС. 
29 квітня — Міжнародний день 
      танцю. 
1 травня — Свято весни і праці. 
3 травня — Всесвітній день
      свободи друку.

— Петре, чому ти нікуди не береш мене?
— Беру.
— І куди ж це?! Ні в кіно, ні на тусовки, ні в кав’ярню…
— Марусю, ти завжди в моєму серці. 

***Досвідчений чоловік фліртує на пляжі з самою блідношкі-
рою дівчиною – у неї ж вся відпустка ще попереду.

***
Вегетаріанці не їдять тварин.
Вони їх ОБ’ЇДАЮТЬ.

***Учора вперше ходив на полювання. Після 12-го чи 13-го по-
стрілу качка померла від сміху.

***Пора щось змінювати у своєму житті – завтра ляжу на те-
левізор і буду дивитись на диван.

***

Якщо до роботи ви ще задивляєтеся на жінок, а після роботи — 
вже ні, значить робота вас повністю задовольняє.

***Досвід — це така річ, яка з’являється відразу після того, як була дуже 
потрібна.

***Дітей цікавить думка, звідки все береться. Дорослих цікавить — куди 
все дівається.

***


