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Розповсюджується
безкоштовно
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День пам’яті та примирення. У цей день вшановува-
ли подвиг українського народу, його визначний вне-
сок в перемогу  Антигітлерівської коаліції  у  Другій 
світовій війні  та висловлювали повагу всім борцям 
проти нацизму.

Вперше в історії України День пам’яті та примирення 
відзначали у 2014 році. У наступні роки вшанування за-
гиблих також розпочинали 8 травня — разом з Європою 
та світом.

Ця дата вибрана невипадково, адже саме 8 травня 
1945  року Антигітлерівська коаліція  офіційно при-
йняла  «Акт про беззастережну капітуляцію»  Зброй-
них сил нацистської Німеччини. Акт був підписаний 
ще 7 травня в Реймсі (Франція), однак ратифікований 
наступного дня в  Берліні. З цієї нагоди 8 травня 1945 

року в багатьох містах Європи та США було проведе-
но велелюдні святкування. 

 8 травня в актовому залі міської ради Вишневого від-
бувся святковий захід, приурочений Дню пам’яті та при-
мирення. На захід завітали ветерани Другої світової вій-
ни та жителі міста. Грамотами і подяками від мера були 
нагороджені ветерани: Сергій Жуковський, інвалід ВВВ; 
Сергій Кот, інвалід ВВВ; Юрій Табаков, ветеран Зброй-
них Сил; Галина Каленська, ветеран праці; а також ке-
рівники Ради ветеранів: Віктор Ганзуля, Анатолій Мель-
ников, Михайло Авраменко. Також влада міста виділи-
ла близько 100 тис. грн організації Ради ветеранів, в якій 
наразі перебуває понад 200 осіб.

 Для присутніх виступав Академічний ансамбль пісні і 
танцю Державної прикордонної служби України. А вве-

чері біля міського фонтану жителі та гості Вишневого 
мали змогу послухати концерт Заслуженої національної 
капели бандуристів України.

 День Перемоги. Традиційно 9 травня були продовже-
ні заходи на честь 73-ої річниці перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні — дня, коли смуток змінився на 
радість, війна — на мир, неволя — на свободу. Жителі 
Вишневого традиційно зібралися для того, щоб згадати 
загиблих героїв та вклонитися живим. З нагоди Дня пе-
ремоги у місті відбувся мітинг біля меморіалу слави та 
пам’ятника загиблим воїнам. 

 Підтримати ветеранів, в’язнів концтаборів, учасників 
та дітей війни і подякувати їм прийшли мер міста Ілля 
Діков, депутати, жителі міста та всі небайдужі. 

стор. 5

У ЦЕНТРІ   УВАГИ

стор. 6

8 ТА 9 ТРАВНЯ У ВИШНЕВОМУ, ЯК І ПО ВСІЙ УКРАЇНІ, ПРОВЕЛИ ЗАХОДИ, 
ПРИСВЯЧЕНІ ВШАНУВАННЮ ЖЕРТВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ДНЮ ПЕРЕМОГИ.

Продовження на сторінці 2.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ, ЯКІ НЕМОЖЛИВО ЗАБУТИ

стор. 7

Які б перспективи розвитку не малював 
забудовник, приходить час, коли батькам 
потрібно віддати дитину до садочка, а по-
тім до школи, проте їх будівництво зали-
шається в захмарній перспективі.

У наш час всі державні освітні заклади 
переповнені, а деякі перебувають в ава-
рійному стані. Зокрема, кричущою зали-
шається ситуація у Вишневому.

Значне збільшення населення міста, 
пов’язане зі стрімкою забудовою с. Софі-
ївська Борщагівка та с. Крюківщина, які 
межують із Вишневим, неабияк вплину-
ло на навантаження дошкільних та за-
гальноосвітніх навчальних закладів — 
всі вони переповнені. Так, потужність 
ЗОШ №2 — 800 осіб, а навчається у ній 
1071 учень; ЗОШ №3 — 1165, навчається 
— 1404 учні; ЗОШ №4 — 1416,   відвіду-
ють — 1728 дітей.

Особлива ситуація склалася зі школою 
№1 по вул. Освіти, 9. У закладі навчаєть-
ся втричі більше дітей, ніж передбачено, а 
новий корпус вже майже 12 років знахо-
диться у стадії будівництва. Ці обставини 

змусили батьків йти на радикальні дії.
Квітень цього року став точкою відлі-

ку. Бездіяльність керівництва області на-
стільки допекла батьків, що вони підня-
ли хвилю мітингів. Три дні поспіль гро-
мада перекривала автошляхи з Вишнево-
го до Києва в напрямку Кільцевої дороги 
та по вул. Київська.

Лише завдяки радикальним діям, що 
спричинили незручність для мешканців 
міста та водіїв, 27 квітня активісти до-
моглися прийняття бюджету на добудо-
ву школи на сесії Київської обласної дер-
жавної адміністрації.

Сьогодні залишок загального та спеці-

ального фонду Київської області стано-
вить 2 млд неосвоєних коштів, соціаль-
на програма не виконана. Розпорядни-
ком коштів є Олександр Горган, голова 
КОДА. Як виявилося, він вчасно не на-
дав документи на програму капітального 
будівництва школи. Також не надійшли 
уточнюючі документи за даним питан-
ням, що призвело до складного станови-
ща, внаслідок якого батьки організували 
акцію під гаслом «Дітям – школу».

Відомо, що будівництво Вишнівської 
ЗОШ №1 зупинилося ще в 2012 році че-
рез брак фінансування та нестабільну по-
літичну ситуацію в країні. Новий корпус 

школи загальною площею 11287,43 м² роз-
рахований на окреме розміщення середніх 
і старших класів. Це мало б надати можли-
вість додатково навчатися ще 720 учням.

Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 введена в експлуатацію в 1965 
році та містить 28 начальних кабінетів, 1 
спортзал (в якому займаються одночасно 
2 класи), 1 майстерню, бібліотеку (близько 
10 м²) та їдальню на 100 учнів. Відповідно 
до державних санітарних норм на кожно-
го учня повинно припадати 2,4 м².

Таким чином, у школі повинно навча-
тися 336 учнів в одну зміну, а навчається 
1267 учнів у три (!) зміни. Адміністрація 
школи суттєво зменшила кількість та роз-
мір приміщень для службового персона-
лу та вчителів, площі коридорів, бібліоте-
ки, приміщень виробничої майстерні. На 
весь навчальний заклад є всього 2 туале-
ти (1 для хлопчиків та 1 для дівчат). Бать-
ки першокласників вимушені робити ре-
монт в окремому приміщенні, бо на на-
ступний навчальний рік немає місць для 
розміщення додаткових семи класів.

Кожного року проблема Вишнівської 
загальноосвітньої школи №1 постій-
но відкладалася. Батьківський комітет 
та громадськість активно долучилася до 
процесу добудови школи, адже діти зму-
шені навчатися у складних умовах.

БОРОТЬБА ЗА ШКОЛУ: БАТЬКИ VS ВЛАДА
Висотки на Київщині ростуть, як на 
дріжджах. З’являється все більше 
новобудов, погіршується соціальна 
інфраструктура, а у багатьох 
житлових районах Вишневого 
вона взагалі відсутня.

Продовження на сторінці 2.

Співпраця
з Польщею

Чарівний
острів Кіпр

Громадські слухання
у Вишневому
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З початку 2016 року батьківський актив 
школи неодноразово проводив консуль-
тації з міською владою. Батьки організо-
вували зустрічі та запрошували всіх не-
байдужих долучитися до їхніх законних 
вимог – надати можливість дітям навча-
тися у відповідних умовах. Оскільки шко-
ла перебуває на балансі Київської облас-
ної державної адміністрації, батьки та ке-
рівництво міста неодноразово зверталися 
до Департаменту капітального будівниц-
тва КОДА, Департаменту освіти КОДА, 
Департаменту містобудування та архітек-
тури КОДА. Кошти на школу мають ви-
ділятися та спіфінансуватися з трьох бю-
джетів: міського, районного та обласного.

Парадоксальність ситуації полягає 
в тому, що кошти є, але підрядник не 
встигає довести ремонт до кінця. Но-
вий корпус школи наразі перебуває в 

жахливому стані.  Щоб продовжити бу-
дівництво, потрібно повертатися до по-
чаткового етапу після коригування про-
ектно-кошторисної документації, що є 
пріоритетним завданням із будівництва 
соціальних об’єктів.

 Нагальне питання лише зараз зруши-
ло з мертвої точки. На даний час, піс-

ля прийняття бюджету КОДА на 2018 
рік, активісти мають взяти під контроль 
питання будівництва ЗОШ №1 Виш-
невого, тобто звернутися до Департа-
менту містобудування та архітектури 
КОДА,  щоб їм надали бюджетні довідки 
щодо виділення коштів на проект школи 
та провели негайну процедуру укладан-

ня договору та фінансування.
Громада Вишневого сподівається, що 

обіцянки почнуть виконуватися, і, на-
решті, вони зможуть повести своїх ді-
тей у нову школу з прийнятними умова-
ми для розвитку та навчання.

Альона ТКАЧЕНКО

БОРОТЬБА ЗА ШКОЛУ: БАТЬКИ VS ВЛАДА
Закінчення. Початок на сторінці 1.

31-річний чоловік та 43-річна жінка, 
жителі Вишневого, разом з 42-річним 
жителем с. Софіївська Борщагівка були 
затримані поліцейськими за виготовлен-
ня та збут наркотичної речовини — ам-
фетаміну. Вони поширювали психотроп-
ні речовини та інші наркотичні засоби 
серед жителів столиці та області.

Під час санкціонованих обшуків у їх-
ніх домоволодіннях вилучено понад 200 
г амфетаміну, 50 г марихуани, 30 г канабі-
су, лабораторне обладнання для виготов-

лення та синтезу психотропної речовини 
та електронні ваги.

Правоохоронці вилучили також зброю, 
гроші, отримані від збуту наркотиків і те-
лефони, за допомогою яких підозрювані 
координували звязок із покупцями. На-
разі їх затримано в порядку ст. 208 КПК 
України. До обрання міри запобіжного 
заходу вони перебуватимуть в ізоляторі 
тимчасового тримання.

Києво-Святошинський відділ поліції

Затримано наркоторговців

На 9 травня в Приірпінні місцеві 
можновладці намагались оживити 
“політичний труп” партії “Нові облич-
чя”, члени якої є фігурантами багатьох 
кримінальних проваджень, а міський 
голова м. Ірпінь Володимир Карплюк 
має підозри у скоєнні тяжких злочинів.

Партія Карплюка “Нові обличчя” про-
вела захід “Здорова стопа”, який можна 
розглядати як підкуп майбутніх вибор-
ців Приірпіння. Зокрема, в місті Ірпені та 
Бучі проведено рекламну компанію партії 
“Нові обличчя”, за підтримки якої лікарі 
міської лікарні безкоштовно проводять 
діагностику плоскостопості у дітей та до-
рослих на центральних вулицях міста.

Про цей захід на своїй сторінці в 
Facebook повідомив Ірпінський міський 
голова Володимир Карплюк, а також було 
оголошено на сайті Ірпінської міської 
ради, а також в газеті “Бучанські новини“.

Зокрема Карплюк на своїй сторінці 
пише: “Цієї середи вперше в Ірпені відбу-
деться благодійна медична акція «Здо-
рова стопа», у рамках якої фахові трав-
матологи-ортопеди будуть проводити 
діагностику плоскостопості у дітей та 
дорослих. Ініціювали її лікарі Ірпінської 
центральної міської лікарні. Допомага-

тимуть нашим фахівцям колеги з Ки-
ївської міської дитячої клінічної лікарні 
№2. Дата проведення акції – 9 травня – 

не випадкова. Саме у вихідний день меди-
ки сподіваються провести максимальну 
кількість оглядів та допомогти діагно-
стувати чи попередити захворювання, 
на яке страждає понад 50% населення 
Землі. Шукайте білі намети у парку ім. 
В. Правика, парку «Центральний» та на 
центральній площі міста з 9:00 до 15:00. 
Діагностика відбуватиметься безко-
штовно! Приходьте самі та приводьте 
дітей! І будьте здорові!”

Варто нагадати, що в Ірпені ще у 2016 
році планували збудувати міську лі-
карню по вулиці Садовій, але, на жаль, 
плани так і не були реалізовані. На місці 

лікарні досі пустий котлован, натомість 
гроші мільйонами вкладаються в міські 
сквери, які в Ірпені прийнято гучно на-
зивати “парками”.

Саме тут, власне, і приймали лікарі в 
рамках заходу “Здорова стопа”. Крім того, 
варто зазначити, що в Ірпінський поліклі-
ніці шалені черги, лікарів переводять на го-
спрозрахунок та впроваджують платні по-
слуги, про що неодноразово писали ЗМІ.

Чи допоможе акція “Здорова стопа” від-
новити нездорову репутацію партії “Нові 
обличчя”, покаже час.

Уляна КРИНИЦЬКА

Гречка “по-ірпінськи”: партія “Нові обличчя” 
підкуповує виборців Приірпіння

Вони вшанували всіх тих, хто пережив 
жахіття XX століття та схилив голову за 
мирне небо.

 На честь свята організували урочи-

стий концерт за участі народних артис-
тів України, пісенних та танцювальних 
колективів.

 8 та 9 травня — це не просто пам’ятні 
дати, це сторінки історії, з якої потрібно 
робити висновки. Адже той, хто не пам’я-
тає минулого, не може мати майбутнього.

Альона ТКАЧЕНКО

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ, ЯКІ НЕМОЖЛИВО ЗАБУТИ
Закінчення. Початок на сторінці 1.
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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

• АКТУАЛЬНО •

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? 
Про це поговоримо напередодні 
Дня захисту прав споживачів, 
який відзначатимуть 15 березня.

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 повернення 
можливе тільки за гарантією.

У випадку, якщо на момент звернення 
аналогічного товару для заміни немає 
в продажу, покупець має право: 
• купити будь-яку іншу продукцію з 
асортименту магазина (з перерахунком 
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 вони 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?
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Обов’язки депутата місцевої ради

Хочете змінювати життя на Київщині на краще? 
Телефонуйте: (097) 111-91-91; (063) 111-91-91; 
www.facebook.com/zinevych.oleksii.
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Музика — особливий вид мис-
тецтва, який об’єднує людей, не-
зважаючи на вік, стать, уподо-
бання. І хоча кожний з нас оби-
рає різну музику, кожна мелодія 
по-особливому зачіпає душу. 

Володінню звуком навчають у 
Вишнівській дитячій школі мис-
тецтв. Кожного року наприкінці 
квітня її учні проводять звітний 
концерт. Вихованці, лауреати 
різних музичних конкурсів, по-
казують свої найкращі виступи. 
Юні артисти завжди збирають 
повний зал глядачів. На концерт 
приходять друзі дітей, їхні бать-
ки, вчителі та інші гості. 

24 квітня на звітному концер-
ті публіку вітали: дует кларни-
стів — Микола Мусієнко та Ки-
рило Григоренко; ансамбль гіта-
ристів молодших класів «Чарів-
ні гітари»; ансамбль скрипалів 
«Глорія»; ансамбль «Зіронька»; 
дует саксофоністів — Єгор Ті-
рон, Максат Байрамов; ансамбль 
бандуристів «Дивоцвіт». Сво-
їм співом наповнювли зал хор 
«Октава», а також хор молодших 
класів «Барвінок». Українськими 

піснями та мелодій-
ним голосом пора-
дували: Марія Ка-
люс, Аліна Богатова, 
Дмитро Демченко. 

Зазвучали іно-
земні твори: піс-
ня Елізи з мюзи-
клу «Моя чарівна 
леді», яку виконала 
Ірина Русевич; тво-
ріння Жоржа Бізе 
«Хабанера» з опери 
«Кармен», соліст — 
Каріна Ковальчук. 

Дивовижні звуки фортепіа-
но можна було почути завдя-
ки етюду сі-мінор Ірини Ду-
найської та грі дуету Яросла-
ва Маруди і Вероніки Карєвої. 
Запальними виявилися звуки 
мексиканського танцю «Чечіт-
ка», які звучали під акорди гі-
тари у виконанні Олега Гейко і 

Дар’ї Цехоцької.
Учасники концерту показали, 

як талант та наполеглива пра-
ця дають можливість опанува-
ти мистецтво музики і наповни-
ти світ чудовими звуками. 

Альона ТКАЧЕНКО

Спортивні змагання – це своє-
рідна модель людських взаємо-
відносин, які існують у світі: бо-
ротьби, перемог і поразок, спря-
мованості до постійного вдо-
сконалення, досягнення най-
вищого результату. А з іншого 
боку – це виявлення професій-
них, сильних спортсменів і ко-
манд, вдосконалення спортив-
ної майстерності, пропаганда 
фізичної культури і спорту.

Саме на таких змаганнях ви-
пробовують свої сили учасники 
спортивного заходу «Олімпій-
ське лелеченя» – «Olympic move 
UA». Захід проводиться для ді-
тей, заснований за ініціативи 
Національного олімпійського 
комітету України. 

Він покликаний заохотити мо-
лодь всього світу долучитись до 
спорту, сприйняти його філосо-
фію, жити за цінностями друж-
би, досконалості та взаємопова-
ги. Участь у змаганнях здійсню-
ється на добровільних засадах.

21 квітня у Вишневому відбув-
ся зональний етап обласних зма-

гань «Олімпійське лелеченя» се-
ред школярів Київщини. У захо-
ді взяли участь 4 команди шко-
лярів: Пісківської ОТГ, Макарів-
ського, Бородянського районів 
та Бучі. Підтримати та мотиву-
вати дітей до перемоги прийшли 
почесні гості: голова Києво-Свя-
тошинського районного осеред-
ку НОК України Тарас Добрів-
ський; представник міської вла-
ди Андрій Чечило; багаторазо-
ва учасниця олімпійських ігор 
з лижних гонок, директор Киє-
во-Святошинської ДЮСШ Віта 
Якимчук; триразова учасниця 
олімпійських ігор, учасниця зи-
мової Олімпіади-2018 в Пхьонч-
хані Тетяна Антипенко; заступ-
ник директора ДЮСШ Ігор Кру-
подьоров. Головним суддею зма-
гань став Микола Павленко. 

Програма заходу включала 
презентацію кожної спортивної 
команди, анкету на знання олім-
пійського руху, змішану естафе-
ту та змагання з гри у волейбол.

Павло ШОДА

Всеукраїнський спортивно - 
масовий захід

міжнародного рівня

«Музика виражає те, 
що не може бути 
вкладено у слова і те, 
що не може мовчати»
Віктор Гюго

Учні Вишнівської ЗОШ №3 взяли участь у 
II етапі Всеукраїнського навчально-дослід-
ницького конкурсу з використання циф-
рових вимірювальних комплексів в освіті 
«DIGITAL MEASUREMENTS 2018».

Конкурс проходив на кафедрі твердотільної 
електроніки фізичного факультету УжНУ за під-
тримки ТОВ «БМС ТЕХНО» та завдяки співпра-
ці з НЦ «Мала Академія наук України», ВГО «Асо-
ціація учителів фізики «Шлях освіти − XXI», За-
карпатського відділення Українського фізичного 
товариства, Ужгородського національного уні-
верситету, КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників 
Черкаської обласної ради».

Олімпіада проводилася з метою активізації за-
стосування цифрових вимірювальних комп’ю-
терних комплексів у навчальному процесі з при-
родничо-математичних дисциплін (фізики, хімії, 
біології). Представляли свої роботи учні у двох 

групах – навчальних та дослідницьких проектів. 
До другого етапу було допущено по 3 досліджен-
ня. Найкращими ж у навчальній групі стали учні 
Вишнівської ЗОШ №3 Анна Тетеріна та Ілля Ду-
бінін. Професор кафедри Василь Різак зазначив: 
якщо суспільство й надалі буде розвиватися в та-
кому руслі, то наука процвітатиме.

Павло ШОДА
 

Юні дослідники розвивають науку

Звітний музичний концерт
молодих талантів   

Святковий захід на честь 
Конституції Польщі

Вокально-танцювальна 
сюїта від Вишнівського 
«Театру на ходулях», ан-
самбль бандуристів «Ди-
воцвіт», народний во-
кальний ансамбль «Але-
гро»; ансамбль скрипа-
лів «Глорія» — виступи 
всіх цих колективів раду-
вали мешканців, а також 
гостей з Польщі 7 травня 
в стінах актової зали міської ради.

Оксана Олексієнко, начальник 
відділу з питань торгівлі, осві-
ти, молоді та спорту, привіта-
ла присутніх та повідомила, що 
відтепер у Вишневому будуть 
проходити Дні Польщі в Украї-
ні. Професор історії Віталій Не-
роба розповів про історію напи-
сання Конституції країни. Крім 
того, на захід завітала консуль-
ський аташе пані Іга Каца, пред-
ставник Посольства Республіки 

Польща в Україні.
Завершилося святкування 

дружніми оплесками та обгово-
ренням планів на майбутнє.

Нагадаємо, починаючи з 2015 
року місто Вишневе тісно співп-
рацює з братським народом 
Польщі. Люди відвідують роди-
ни, обмінюються культурним до-
свідом та звичаями, представля-
ють українські таланти в Польщі.

Альона ТКАЧЕНКО
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• Галина КАМІНСЬКА

Темною сторінкою увірвалося 
в життя не лише українців, а 
й багатьох жителів сусідніх 
країн 26 квітня 1986 року. 
Коли хтось каже, «ядерна ка-
тастрофа», багатьом спадає 
на думку Чорнобиль.

26 квітня у місті Вишневому від-
булося вшанування героїв-лікві-
даторів аварії на Чорнобильській 
АЕС. На території Храму Спасін-
ня Господнього відбувся рекві-
єм біля монумента, зведеного на 
честь героїв та жертв наслідків 
аварії на ЧАЕС. Згадати історію 
та вшанувати загиблих прийшли 
керівники Вишневої міської ради, 
ліквідатори ЧАЕС, дружини за-
гиблих. Хвилиною мовчання при-
сутні вшанували пам’ять заги-
блих рятівників, поклали квіти та 
вінки до пам’ятнику.

Особливими гостями заходу 
стали члени італійської асоціації 
“АУБА” на чолі з президентом Бу-
сто-Арсіціо Антоніо Тозі. Вони 
допомагають в оздоровленні ді-
тей з усього світу та України.

Завершили пам’ятний захід 
невеличким концертом в стінах 
актової зали міської ради. Учас-
никам ліквідації наслідків ава-
рії на ЧАЕС були вручені кві-
ти та грошова допомога. Нара-
зі їх у Вишневому налічується 
близько 500 осіб.

Про Чорнобильську катастро-
фу не говорив хіба що лінивий. 
За 32 роки багато було сказа-
но слів, написано історій, зруй-
новано міфів. Проте з часом все 
лихе забувається і здається вже 
не таким небезпечним, яким є 
насправді. Нас оточує завіса та-
ємниць та примарна ілюзія без-
пеки. Навіть після багатьох років 
наукових досліджень і держав-
ного розслідування, залишаєть-
ся багато запитань про аварію на 
Чорнобильській АЕС, особливо 
щодо довгострокових наслідків 
для людського здоров’я.

Безпека – одна з найбільших 
цінностей людини. За іронією 
долі катастрофа, яка стала сино-
німом небезпеки ядерної енергії 
було частково викликана випро-
буванням безпеки. Чорнобиль-
ська аварія була результатом не-
вдалої конструкції реактора, 
який був запущений недостат-
ньо підготовленим персоналом.

  Чорнобильська АЕС (ЧАЕС), 
у свій час найпотужніша атомна 
електростанція СРСР, розташо-
вана на території України біля 
міста Прип’ять, у 16 км від кор-
дону з Білорусією, 18 км від мі-
ста Чорнобиль і 110 км від Ки-
єва. Перед аварією працювали 
чотири реактори з електричною 
потужністю в 1000 МВт кожний. 
Ще два аналогічних реактори 
будувалися. ЧАЕС забезпечу-
вала приблизно десяту частину 
електроспоживання України.

У ніч на 26 квітня 1986 року 
на Чорнобильській АЕС стала-
ся аварія з найбільшими у світі 
медичними і соціально-еконо-
мічними наслідками за всю від-

носно коротку історію атомної 
енергетики.

Хмара радіоактивних часток 
дрейфувала над Україною, Біло-
руссю і Росією. П’ятдесят тисяч 
людей були евакуйовані тіль-
ки з міста Прип’ять, перетво-
ривши його в покинуту місце-
вість практично відразу. Більш 
ніж 300 тис. осіб були евакуйо-
вані із приблизно 30-кілометро-
вої зони, яка пізніше буде назва-
на «зоною відчуження».

Сьогодні ця територія є одним 
з найбільш забруднених районів 
у світі і викликає значний на-
уковий  і туристичний інтерес 
через високий рівень радіацій-
ного впливу на навколишнє се-
редовище.

І хоча інженери вилили 20 тис. 
тонн бетону і свинцю на реактор, 
щоб стримувати радіацію в груд-
ні 1986 року, в результаті бетон-
ний саркофаг існує й донині, але 
питання його стійкості та трива-
лості «життя» ненадійні, тому  бу-
дівництво другого саркофага по-
чалося в 2007 році, а наразі вже 
завершено. Будівництвом займа-
лися близько 3 тис. робітників. 
Термін служби нового укриття 
оцінюється в 100 років.

На жаль, будь-які укриття не 
захистять нас від наслідків ава-
рії, багато даних втаємниче-
ні. Ми живемо, немовби на по-
роховій бочці, спрогнозувати 
подальше існування та вплив 
атомного реактора неможливо. 
Можна сказати одне — з кожним 
днем населення втрачає частин-
ку власного   здоров’я. Відбува-
ються спалахи ракових захво-
рювань і вроджених дефектів, 
спричинених Чорнобильською 
катастрофою, проте поки що на-

уково не обґрунтованих.
Науковці Всесвітньої організа-

ції охорони здоров’я перекона-
ні, що наслідки Чорнобиля ще 
вплинуть на здоров’я великої 
кількості людей — від 30 тис. до 
60 тис. осіб.

І хоча багато інформації зали-
шається засекреченою, у ВОЗ 
кажуть, що більше 900 тис. осіб 
щорічно проходять медичні об-
стеження, пов’язані з наслідка-
ми ядерних аварій, серед них — 
240 тис. дітей.

Сьогодні Чорнобиль — це пу-
стка і водночас один із найбільш 
унікальних заповідників дикої 
природи. Процвітаючі популяції 
вовків, оленів, рисей, бобрів, ор-
лів, кабанів, лосів, ведмедів та ін-
ших тварин були виявлені в не-
прохідних лісах, які оточують 
мовчазні рослини. Але це не го-
ворить про те, що територія по-
вернулася до нормального жит-
тя. За підрахунками експертів, 
зона в районі колишньої Чорно-
бильської атомної електростан-
ції не буде безпечною для про-
живання людей ще  20 тис. років.

Приділяючи увагу жахливим 
наслідкам аварії, яка сталася 
більше чверті століття тому, не-
можливо не згадати про тих, хто, 
віддавши власне життя, здоров’я, 
врятував мільйони людей. Зав-
дяки їм лихо Чорнобиля не роз-
рослося та не поширилося на ти-
сячі кілометрів далі. І ми всі ма-
ємо змогу жити, працювати, на-
вчатися в країні, яка зазнала най-
більшого впливу радіації.

Не скоро забудеться Чорно-
бильська катастрофа. Ми не за-
будемо рятувальників, що від-
дали своє життя.

Альона ТКАЧЕНКО

Тінь Чорнобиля довжиною в тисячоліття
•  НА ЧАСІ  •

В Україні вже майже 4 роки 
проводиться реформа децен-
тралізації. Її основною метою є 
передача органам місцевого са-
моврядування повноважень – 
необхідних ресурсів, що дозво-
лить їм нарешті змістити акцент 
виконання на місцях заздалегідь 
окреслених і гарантованих дер-
жавою функцій і нести відпові-
дальність за ефективність своєї 
роботи перед виборцями.

Завдяки значним повноважен-
ням, підкріпленим відповідни-
ми фінансами, використовуючи 
найсучасніші методи управлін-
ня, громади працюють над роз-
витком своїх територій. Не сто-
їть осторонь від цих процесів і 
громада Вишневого.

25 квітня відбулися громад-
ські слухання щодо добровіль-
ного об’єднання м. Вишневе з с. 
Крюківщина та с. Святопетрів-
ське, згідно Закону України «Про 
добровільне об’єднання тери-
торіальних громад». У зібранні 
взяли участь керівники підпри-
ємств, депутати, представники 

громадських організацій, активі-
сти, мешканці міста та сіл.

Провів захід Сергій Пишний, 
секретар Вишневої міської ради. 
Він запевнив, що перспективи 
об’єднання відкривають мож-
ливість для позитивних зру-
шень, насамперед у сфері охоро-
ни здоров’я та освіті.

Як годиться, думки громади 
розділилися. Громада Крюківщи-
ни не поспішає об’єднуватися з 
Вишневим. Деякі мешканці вва-
жають, що місто поглине їх, і, на-
самперед, будуть вирішуватися 
питання Вишневого. Жителі Свя-
топетрівського виявилися більш 
зацікавленими в даному союзі.

У будь-якому випадку, такі 
зрушення матимуть успіх лише 
за умови запровадження нових 
підходів до системи управлін-
ня, що, у свою чергу, дозволить 
найефективніше використову-
вати усі наявні ресурси при по-
будові комфортних умов для 
життя мешканців об’єднаних 
територіальних громад.

Олена КОРОЛЬОВА

Громадські слухання
у Вишневому

Відкритий футбольний 
чемпіонат героїв АТО став 

полем для суперечок
Футбол — найпопулярніша 
гра у світі, яка приковує по-
гляди мільйонів фанатів у 
всьому світі. Але, на жаль, 
інколи вона стає ареною, на 
якій зіштовхуються політич-
ні інтереси.
20 квітня на спортивному полі 

міста Вишневого мав відбутися 
Відкритий чемпіонат України Ге-
роїв АТО, проте серед його учас-
ників сталася сутичка. Як вияви-
лося, команди не поділили фут-
больне поле. Учасники Ліги Ато 
грали на полі, на якому на той са-
мий час був призначений турнір 
для Національної  збірної Украї-
ни серед ветеранів.

Близько 200 гравців, почес-
ні гості змушені були покинути 
футбольне поле, хоч мали повне 
право грати, так як був підписа-
ний договір оренди міського ста-
діону Вишневого з 14:00 до 20:00, 
але вирішили не йти на конфлікт 
з очільником Ліги АТО Русланом 
Руденко,   який зайняв стадіон 
своїми гравцями. Представник 
місцевої влади, директор спор-
тивного клубу «Вишневe» Віктор 
Кіріченко зауважив: “Я — за те, 
щоб футбольна гра залишався 
спортом, а не полем для бороть-
би різних інтересів. Одні грають 
чотири роки, а інші лише ство-
рили збірну. Вихід один — сідати 
за стіл переговорів та домовля-
тися між собою”.

Це не перший конфлікт між 
гравцями. Раніше Руслан Руден-
ко звинувачував організаторів 
Відкритого чемпіонату Героїв 
АТО через підміну понять. На-
чебто у чемпіонаті Героїв АТО 

немає бійців із зони АТО.
Як заявляють організатори 

чемпіонату під керівництвом 
Мирона Марковича, за регла-
ментом турніру в заявці коман-
ди на гру може бути лише п’яте-
ро військовослужбовців, котрі 
не мають статусу учасника АТО. 
Вони є військовими, дехто тіль-
ки збирається захищати нашу 
землю на сході, дехто ще не 
встиг пройти формальну про-
цедуру отримання посвідчення 
учасника АТО тощо.  Відкритий 
чемпіонат учасників АТО має 
пропагувати футбол, а не полі-
тику, й на ділі, а не на словах, пі-
клуватися про учасників Анти-
терористичної операції.

Павло ШОДА

8 травня у м. Вишневе, близько 3-ої години ночі, 
чоловік у кав’ярні познайомився з дівчиною. 
Коли між ними стався конфлікт, який переріс у 
бійку, події стали розгортатися, як у голлівудсько-
му блокбастері.

Дівчину швидко прийшли захистити її товариші — 
кривдника погрузили у багажник автівки і вивезли 
на територію промзони міста. Там розлючена панян-
ка дала волю своїм знущанням. Рукояткою травма-
тичної зброї наносила удари чоловіку по голові, зму-
сила його роздягнутися. Це все фільмували на мо-
більний телефон. Досхочу розважились і залишили 
там бідолаху. Потерпілий, а ним виявився 28-річний 
місцевий житель, сам звернувся до поліції і повідо-
мив про те, що з ним сталося. Також він повідомив, 
що ці невідомі забрали у нього сумку з грошима та 

надав прикмети нападників.
Наразі працівники Києво-Святошинського відділу 

поліції затримали двох чоловіків, які причетні до ви-
крадення та пограбування. Ними виявилися 25-річні 
жителі Вишневого. У них вилучено мобільний теле-
фон з відзнятим відеодоказом, травматичну зброю. 
Також вилучено автівку «Шевроле», в якій перевози-
ли викраденого чоловіка і де залишились його речі.

Судом молодикам обрано міру запобіжного заходу 
— домашній арешт. Зловмисникам оголошено підоз-
ру за ч. 2 ст.186 (грабіж) та за ч.1 ст.146 (незаконне 
позбавлення волі або викрадення людини) Кримі-
нального кодексу України. Наразі тривають поліцей-
ські заходи щодо затримання ще одної дійової особи 
— молодої дівчини.

Відділ комунікації поліції в Київській області

Кримінал
У Вишневму дівчина викрала і катувала хлопця
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Рекомендується посадка квітів, закладка бульб і насіння на 
зберігання. Також рекомендується посадка кісточкових 
фруктових дерев, обрізка, формування крони і прищіпування. 
Ефективними будуть полив і сінокіс.

Не рекомендується садити й пересаджува-
ти овочеві культури, фруктові дерева, прово-
дити посадки на насіння, можлива посадка 
саджанців декоративних і фруктово-ягідних 
культур, перекопування ґрунту, внесення до-
брив, обробка проти шкідників і хвороб.

• ДОЗВІЛЛЯ •

Сприятливі дні для посадки, посіву та пересаджування культурМісячний посівний календар. Травень

Місяць у знаку 
Лева, Діви

Зростаючий

21 
Понеділок

Не рекомендуються посіви і посад-
ки. Рекомендуються обрізка дерев 
і кущів, підготовка ґрунту під по-
сів, знищення шкідників, прополка 
і мульчування.

Місяць у знаку 
Овна

Спадаючий

11 
П’ятниця

Місяць у знаку 
Овна, Тільця

Місяць у знаку 
Тільця

Місяць у знаку 
Тільця, Близнюків

Місяць у знаку 
Близнюків

Новий Місяць

15 
Вівторок

Не рекомендуються посіви і 
посадки.Нічого сіяти і садити не рекомен-

дується. Рекомендуються обріз-
ка дерев і кущів, підготовка ґрун-
ту під посів, знищення шкідників, 
прополка і мульчування.

Спадаючий

12 
Субота

13 
Неділя

Високопродуктивний день, тому 
рекомендується посадка всіх 
коренеплодів, бульбових і ци-
булинних культур. Підстригання 
дерев і кущів.

Спадаючий

14 
Понеділок

Спада-
ючий, 

Остання 
чверть

Острів Кіпр, який розташований в Середземному морі — це не лише популярний 
туристичний напрямок, це ще й справжня скарбниця пам’яток стародавньої 
культури. Чого тут тільки немає — і катакомби, і руїни римських палаців, і 
велична спадщина античної Греції… Одним словом, Кіпр однозначно вартий того, 
щоб його відвідати хоча б раз у житті.

Чарівний острів Кіпр

 Чим привабливий
Туризм є основним джерелом 

доходу держави, тому сюди що-
річно приїздить  більше двох 
мільйонів туристів з усіх країн. 
Це викликано високим  та якіс-
ним сервісом,  розвиненою інф-
раструктурою острова, за ста-
ном якої спостерігають держав-
ні органи. На острові ревно сте-
жать за чистотою пляжів і багато 
з них отримали заслужену наго-
роду — Блакитний прапор ООН.

Пляжний сезон на острові три-
ває з квітня по листопад включ-
но, а найбільш популярний від-

починок на Кіпрі — від липня 
по вересень. І хоча готелів на ос-
трові достатньо, краще забро-
нювати місця заздалегідь, щоб 
повністю виключити неприємні 
сюрпризи. Тому саме зараз час 
придбати гарячі тури на Кіпр 
від турагенції Mint Travel.

Кухня — особлива 
частина культури
В основі кіпрської кухні лежать 

кращі традиції грецької і турець-
кої, вельми відчутно вплив та-
кож вірменської та арабської; 

внесли свій внесок, звичайно ж, 
і англійські кухарі. Тут популяр-
ні  м’ясні та овочеві страви. Мезе, 
мусака,  сувлакі, кебаб, долмадес, 
тавас — ці та інші наїдки зди-
вують вас своєю смакотою. Їжа 
здорова та легка. Морепродук-
тів в раціоні небагато, оскільки 
риба біля берегів Кіпру практич-
но не ловиться. Солодощі в кіпр-
ській кухні, в основному, східно-
го походження. Особливо слав-
лятьс халвас, кадайф, лукумі, ба-
клавас (пахлава) і кіпрський мед. 
А ще тут можна спробувати най-
смачніші вина.

Відпочинок на Кіпрі — це насолода сонячними днями триста шістдесят п’ять днів на рік.

Курорти Кіпру
• Айя-Напа — дуже популяр-

ний серед молоді курорт. Вдень 
він схожий на місто серед план-
тацій овочів і фруктів з тихим 
розміреним життям. У центрі 
поселення – монастир XV сто-
ліття. Ну чим не умиротворе-
на атмосфера? Але із настанням 
сутінок все навколо спалахує 
неоном: дискотеки, нічні клу-
би, паби і ресторани — для мо-
лоді всі умови. Серед місць, які 

вважають візитівкою Айя-На-
пи — парк скульптур, який  зна-
ходиться на окраїні міста. Пля-
жів тут хоч їх і небагато, утім всі 
вони широкі, з золотим піском, 
а море мілке та безпечне.

• Протарас — невелике курорт-
не селище зі спокійним ритмом 
життя,   прекрасне місце для  ти-
хого сімейного відпочинку. Уно-
чі, за бажанням,  можна вдосталь 
повеселитися на одній із числен-
них місцевих дискотек або погу-
ляти біля співочого фонтану, що 

радує всіх перехожих своїм нез-
вичайним барвистим виступом.

Найпопулярніші пляжі Прoта-
раса розташовані в районі Фіго-
вої бухти, навколо якої око радує 
старовинний гай фігових дерев.

• Пафос  — найтихіший  курорт 
Кіпру. Він не з дешевих, із кате-
горії «елітних». Саме тут най-
більший вибір готелів VIP-рів-
ня. Один з найкращих піщаних 
пляжів містечка розташований у 
бухті Кoрал-Бей. На Пафосі бага-
то різних археологічних об’єктів, 

які мають величезну цінність, а 
тому все місто повністю внесене 
до списку культурної спадщини 
ЮНЕСКО.

• Ларнака — найприйнятні-
ший курорт для сімейного відпо-
чинку з маленькими дітьми, бо 
море тут неглибоке, а дно піща-
не. Серед відпочивальників Лaр-
наки чимало літніх людей, які ба-
жають відпочити з комфортом, 
далеко від шуму великих міст.

• Лімассол — великий еконо-
мічний, культурний і фінансо-

вий центр на півдні Кіпру. Це 
улюблений курорт сімейних 
пар, спортсменів і респекта-
бельної публіки, який славить-
ся розвагами, дискотеками, ма-
газинами, тавернами, рестора-
нами. Для сімей із дітьми тут 
працюють три веселих аквапар-
ки, один луна-парк і єдиний у 
своєму роді унікальний зоосад, 
розташований у міському парку 
атракціонів.

Ольга АВЕРІНА

25% населення на сьогоднішній 
день обирають спосіб оплати послуг 
через термінали самообслуговуван-
ня (на кшталт Платіжка, 24Nonstop 
та ін.). Ще 33% користуються по-
слугами платіжних карток (Visa, 
MasterCard) та online-банкінгом. 
З кожним днем таких користувачів 
стає усе більше, оскільки такі спо-
соби оплати зручні та швидкі.
Сплата за телекомунікаційні послуги 

є обов’язковим розділом бюджету пе-
ресічного громадянина. Розуміючи це, 
власники терміналів самообслуговуван-
ня та банки, встановлюють комісію на 

транзакції від 0,5%-5% в залеж-
ності від обраного постачальни-
ка. Збільшення популярності на 
самообслуговування збільшує 
кількість таких пунктів прийому 
платежів.  Зростає попит — зро-
стає пропозиція, тому власники 
мають боротися за своїх клієнтів, 
встановлюючи мінімально-гра-
ничну комісію. У будь-якому 
разі, клієнт переплачує.

Компанія «Бест» пропонує за-
ощаджувати кошти при сплаті 

за свої телекомунікаційні послуги. Тому 
розвиває власну мережу терміналів са-
мообслуговування без комісії, щоб кож-
ний користувач Інтернету та кабельного 
телебачення мав змогу сплатити за по-
слуги та не переплачувати комісію. 

Запитайте у операторів компанії адре-
си таких терміналів у вашому місті (або 
скористайтеся сайтом www.best.net.ua). 

Якщо такі термінали знаходяться да-
леко від вашого будинку, або ви знаєте 
кращі місця їх розташування повідом-
те нас про це. 

Ми раді бути корисними для вас!

Олена СТЕЦЬ

Заощаджуйте час при сплаті за «Бест»!

Телефонуйте безкоштовно: 
0800 301 771

Нічого сіяти і садити не рекомендуєть-
ся, окрім бобових і рослин, що в’ють-
ся (плетиста троянда, суниця, виноград). 
Не забороняється прополка, підгортан-
ня, оранка, внесення добрив, а також об-
робка рослин проти шкідників і хвороб.

Місяць у знаку 
Близнюків

Зростаючий

16 
Середа

Місяць у знаку 
Близнюків, Рака

Зростаючий

17 
Четвер

Скористайтеся порадами 
минулого дня. Можливий 
посів гарбуза, гороху, квасолі 
та літніх садових квітів.

Рекомендується посадка і пересадка більшості 
культур: баштанних, квасолі, патисонів, 
баклажанів, кабачків, посадка розсади у 
теплицю та ґрунт, посів теплолюбних овочевих 
культур та зелені. Не рекомендується 
садити високорослі сорти помідорів.

Місяць у знаку 
Рака

Зростаючий

18 
П’ятниця

Місяць у знаку 
Рака, Лева

Зростаючий

19 
Субота

Місяць у знаку 
Лева

Зростаючий

20 
Неділя

Не рекомендується посів і пересадка 
садово-городніх культур. Рекомендується 
посадка плодово-ягідних кущів і дерев, 
збір і сушка фруктів і коренеплодів, мульчу-
вання, боротьба з шкідниками, збір насіння 
соняшнику, заготівля лікарських трав.

Не рекомендується садити й пересаджувати 
овочеві культури, фруктові дерева, проводи-
ти посадки на насіння. Добре приживляться 
декоративні рослини, не призначені для пло-
доношення, зокрема жимолость, шипшина.

Місяць у знаку Діви

Зростаючий 
Перша чверть22 

Вівторок

Місяць у знаку 
Козерога, Водолія

Зростаючий

23 
Середа

Місяць у знаку 
Терезів

Зростаючий

24 
Четвер

Місяць у знаку 
Терезів, Скорпіону

Зростаючий

25 
П’ятниця

Скористайтеся 
порадами ми-
нулого дня.
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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.
- Зранку 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.

***

Анекдоти

Погода: www.gismeteo.ua

Карикатура

Погода

12 травня — Всесвітній день медичних сестер. 
17 травня — Вознесіння Господнє, Всесвітній день інформацій-
ного співтовариства. 
18 травня — Міжнародний день музеїв. 
19 травня — День науки. 
20 травня — Всесвітній день працівників культури, День банків-
ських працівників, Всесвітній день метролога. 
26 травня — День працівників видавництв, поліграфії і книго-
розповсюдження.
27 травня — Трійця, День хіміка.

Святковий календар

             Ніч              День

Смачного!
ГАЙДА НА ПІКНІК!

ОРИГІНАЛЬНІ РЕЦЕПТИ ШАШЛИКІВ
НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК.

• ЗІ СВИНИНИ
2 кг свинячого ошийка, 1 кг цибулі, по щіпці пер-

цю-горошку та лимонної кислоти, 1 ч.л. солі, 5 
лаврових листів, 3 солодких перці різних кольорів.

Цибулю поріжте кружечками і розімніть, щоб 
виділився сік. Змішайте з нарізаними 5х5 см шма-
точками м’яса. Додайте приправи, все добре пере-
мішайте і поставте на добу в холодильник. Нани-
жіть на шампури, чергуючи м’ясо з цибулею і по-
різаним на квадратики перцем. Лимонну кислоту 
розведіть в склянці води і збризкуйте шашлик під 
час смаження.

• КУРЯЧИЙ
1 кг курячих крилець, 1 апельсин, шматочок ім-

бирного кореня завдовжки 2 см, 2 зубчики часни-
ку, 2 ст.л. соєвого соусу, 1 ст.л. олії, ½ ч.л. припра-
ви карі.

Вичавіть із апельсина сік, змішайте його з соє-
вим соусом, олією і карі. Часник подрібніть, ім-
бир натріть на дрібній тертці. Всі компоненти ма-
ринаду змішайте і злегка збийте вінчиком. Викла-
діть крильця в маринад і залиште при кімнатній 

температурі на 30-40 хв. Розкладіть їх на решітці і 
смажте на вугіллі.

• ОВОЧЕВИЙ
Печериці, перець болгарський, невеличкі помідо-

ри, цибуля, кабачки (усього - 1,5 кг), 4 зубчики час-
нику, 4 ст.л. олії, по 2 ст.л. оцту і гірчиці, суміш 
спецій для овочів, 1 ст.л. солі.

У мисці з’єднайте олію, оцет і подрібнений час-
ник, гірчицю і спеції. Цибулю поріжте кільцями, 
складіть окремо. Полийте 2 ст.л. маринаду. Пе-
рець і кабачки поріжте квадратиками, з’єднайте з 
грибами, помідорами і полийте заправкою. Три-
майте 6 годин під кришкою. Нанижіть на шампу-
ри і готуйте на мангалі 15 хвилин.


