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“Мені відкрилась істина печальна:
Життя зникає, як ріка Почайна.
Через віки, а то й через роки,
Ріка вже стане спогадом ріки.
І тільки верби знатимуть старі:
Киян хрестили в ній, а не в Дніпрі”.
Ліна Костенко

Забудовники перетворюють вишгородський ліс на
сміттєзвалище — стверджують активісти. Вже протягом
чотирьох років територія рекреаційної зони — улюблене місце відпочинку місцевих жителів, яке знаходиться за стадіоном “Енергетик”, — засипається будівельним
сміттям. Вантажівки регулярно звозять тонни відходів і
застеляють ліс та річку Почайна.
“Це злочин. Це екологічна катастрофа. Склади
сміття — побутового, будівельного, ґрунту. І
все воно рухається на ліс, який стояв тут віками.
На дуби, на сосни. І все це нищиться”, - запевняє
громадський активіст Микола Юречко.
Дикі кабани, лосі, кози та інші тварини водилися на
цих землям ще три роки тому. Але їх вже не повернеш
— розповідає з болем у серці колишній лісник цих країв
Володимир Корінь: “Це все робота господарів звалища,
які псують природу. Вбили — вже немає цих тварин”.

Про нищення рекреаційної зони
говорять вже не перший рік

За словами місцевих чиновників, як тільки починається будівництво нового житлового комплексу у Вишгороді — одразу ж сюди звозять сміття.
“Цю тему підіймали чимало разів. Ми писали звернення до міського голови, прокуратури, судів, правоохоронних органів. Але ніякої реакції немає. На сесії міської ради теж підіймали питання, але керуючі органи
знаходять відмовку — “не можемо нічого зробити, це
не наша парафія”, — стверджує депутат Вишгородської міської ради Валентин Нижник.
“У Вишгороді у свій час створилася Асоціація забудовників. І ця асоціація в більшості ввійшла в склад депутатського корпусу — самі забудовники або їх пред-

Смертельне сміття:
незаконні звалища знищують
вишгородський ліс та річку Почайна
ставники. Або це за бездіяльності міської влади та
голови або за мовчазної згоди все відбувається. Адже
це питання неодноразово підіймалося. До правоохоронних органів ми теж зверталися. Але безрезультативно”, — бідкається активіст Микола Юречко.

“В черговий раз було викликано поліцію на місце злочину”,
— пояснює активіст Національного корпусу Микола Онуфрій. Адже, крім засмічення, на цій території організовано
самовільне захоплення ділянки компанією «СУ-630».
Продовження на сторінці 2.

ГЛАВА ДЕРЖАВИ ДАВ СТАРТ РЕФОРМІ СІЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ. У СЕЛІ БОДЕНЬКИ ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗА УЧАСТЮ ПРЕЗИДЕНТА ПЕТРА
ПОРОШЕНКА У ВІВТОРОК, 15 ТРАВНЯ, ВІДКРИЛИ ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ ІННОВАЦІЙНИЙ ФЕЛЬДШЕРСЬКО-АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ ЗІ СЛУЖБОВИМ ЖИТЛОМ.
Тут є усе необхідне обладнання та прилади для першої діагностики. Інформація з акушерського пункту надходитиме до медичного хабу в район, де ставитиме діагноз лікар.
“Третина українців проживають на селі. Це
майже 14 мільйонів українців, які були позбавлені
якісних медичних послуг. І здавалося, що ця проблема є такою, яку не можна вирішити”, — зазначив Президент. Він додав, що лікаря “дуже важко
калачем заманити в село”.
Одним із пріоритетів проекту є наявність при фельдшерсько-акушерському пункті комфортного службового житла для лікарів. Цілодобова присутність лікаря у приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту дає можливість
надання невідкладної медичної допомоги в будь-який час.
Петро Порошенко зазначив, що обговорював тему
якісного медичного обслуговування жителів сіл і невеликих міст з партнерами з Канади, Франції, Німеччини
та представниками Світового банку.
“Я запропонував абсолютно унікальну модель –
модель телемедицини. Коли ми будемо поєднувати в сільській лабораторії якісного медичного
працівника, а також тут буде знаходитися найнеобхідніше обладнання для першого швидкого
аналізу і діагностики. Інформація про пацієнта
далі буде потрапляти до медичного хабу або в район, де лікар прочитає кардіограму, проаналізує
необхідні дані, побачить симптоми, якщо потрібно, зв’яжеться з обласним центром або Києвом,
залучить фахівців і поставить якісний діагноз”, –
сказав Порошенко і додав, що така оперативність
дозволить зберегти безцінний час.
Продовження на сторінці 2.

Порошенко відкрив на
Вишгородщині
перший в Україні інноваційний ФАП
зі службовим житлом
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Порошенко відкрив на Вишгородщині перший
в Україні інноваційний ФАП зі службовим житлом
Закінчення. Початок на сторінці 1.

“

“Це дозволить зберегти платинові чи золоті хвилини і години. Бо в більшості випадків медична допомога, яка надана протягом першої години, часто-густо
рятує життя”, - сказав Петро Порошенко, додавши,
що коли українці були позбавлені цієї допомоги,
вони були приречені.
“У самому ФАПі чотири кабінети. Телемедицина — справді хороша річ. Мобільний зв’язок не
дуже тут, але знайшли вихід. Телекарт — апарат,
який знімає кардіограму і по вайфаю передає її в
кардіоцентр. Протягом 5-10 хвилин лікар описує її
і надсилає на електронну пошту. Це поки єдиний
ФАП такого типу”, — зазначила головний лікар КЗ
“Вишгородський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Оксана Морозова.
Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон зауважила,
що проектував споруду французький архітектор, а саме
приміщення зведене за стандартами “пасивного будинку”. Основна ідея реалізації проекту полягала у скороченні витрат енергії на його забезпечення. Це енергозберігаюча будівля, що споживає приблизно на дві третини
енергії менше за звичайну, причому досягається це завдяки вдалому планувальному рішенню та спеціальному
інженерному обладнанню.
“Дуже хороша вітро- та теплоізоляція. Будинок,
як термос працює на збереження свого тепла, яке
виробляється”, - пояснив депутат Вишгородської
районної ради Олександр Дзюба.

“

“

“

Жителі села Боденьки теж радіють новому медичному
центру. Адже раніше, щоб зробити щеплення чи пройти
гінекологічне обстеження, потрібно було діставатися
Вишгорода.
“Різні лікарі будуть регулярно приїздити, і апаратура сучасніша. Поміряти тиск, кардіограму
зробити, щеплення. А раніше ми їздили в Вишгород. Десь годину добиратися. Але там величезні
черги. А в селі черг, впевнена, не буде — тут
небагато людей проживає”, - розповіла місцева
жителька Тетяна.

“

“У ФАПі є гінекологічне хороше крісло. І дуже
добре, що є колькоскоп. Раз на тиждень буде приїздити гінеколог, який буде оглядати пацієнток і за
допомогою цього апарату зможе виявити онкологічні захворювання на ранній стадії”, — розповіла
головний лікар Оксана Морозова.
ФАП споруджено за кошти бюджету Київської області, які у вигляді податків були сплачені компанією
«Кока-Кола Беверіджиз Україна» в 2017 році. Київська
обласна державна адміністрація реалізувала практику
проведення з найбільшими платниками податків консультацій про спосіб витрачання коштів, який відповідає їх цінностям та пріоритетам.
Президент підкреслив, що будівля ФАПу в Боденьках
є першою в Україні енергоефективною спорудою такого
типу й була зведена менше ніж за рік.
“Коли цей проект ми поставимо на потік – основні роботи можна буде завершити за 7 місяців.
І впровадження цього проекту буде розповсюджено
на всю Україну”, — додав Петро Порошенко.

“

Наталія ПРОЦЕНКО

Смертельне сміття:
незаконні звалища знищують
вишгородський ліс та річку Почайна
Закінчення. Початок на сторінці 1.

“Компанія «СУ-630» проводить тут незаконні дії, а
саме організовують вивіз і трамбування сміття. Тут
працює та ремонтується техніка, зливається пальне, масло. Це спричинить екологічну катастрофу. Ми
нещодавно приходили – 25 та 28 квітня. Я писав заяву з проханням відкрити кримінальне провадження
за статтею 127, пункт 1 — самовільне захоплення ділянки. Вже дві неділі пройшли — ніяк не можуть встановити, хто ці люди”, – обурюється активіст.
Після спілкування з очевидцями правоохоронні органи
внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і призначили слідчого для ведення цієї справи.

Груди відходів на річці можуть призвести
до екологічної катастрофи

На витоках ріки Почайна якраз і згромаджене сміттєзвалище. Місцеві жителі обурені бездіяльністю влади. Адже
ще трішки – і річку повністю перекриють груди відходів.
“На сьогоднішній день ця річка використовується як

дренажна система озера Київської ГАЕС. А вони засипають її. Цей дренаж з часом завалиться, не буде відтоку води і буде лихо. Нас очікує така ж трагедія, як
на Куренівці була”, — стверджує місцевий житель
Володимир Литвиненко.
Також ця територія має історичне значення. Адже нещодавно річку визнали історичною пам’яткою, завдячуючи активній діяльності Громадського об’єднання “Почайна” у Києві. Це факт реального відродження історії

та культури України, яку у нас буквально крали та цілеспрямовано знищували протягом останніх століть. Саме
у річці Почайна хрестилася Русь — запевняють історики.
“Це священна територія. Тут давні витоки річки
Почайна. Це місце, де народилася державність і віра
України. У Почайній двічі хрестилася Україна-Русь.
За часів Аскольда у 860 році та князя Володимира у
988 році. Тобто переоцінити важливість збереження
витоків Почайни дуже складно”, — запевняє провідний науковий співробітник Вишгородського історико-культурного заповідника Вадим Перегуда.
“Тут є унікальні історичні ландшафти, на які складено
паспорт. Вони взяті на державний облік”, - розповідає
завідувач відділом охорони пам’яток Вишгородського
історико-культурного заповідника Алла Плотнікова.
Люди сподіваються, що спільними зусиллями Почайну та неповторну природу довкола вдасться зберегти.
Та вірять, що згодом тут створять унікальний ландшафтний парк, який відвідуватимуть десятки тисяч
туристів з усієї України.
Наталія ПРОЦЕНКО

Член партії “Нові обличчя” Микола Куровський продовжує вивозити родючі ґрунти
В Ірпінському регіоні
на заплавах річок Буча
та Ірпінь лежать тонни
багатого гумусом
чорнозему. Але також
Ірпінський край багатий
і спритними
підприємцями-можновладцями.

Незаконний видобуток ірпінського
чорнозему почав набирати обертів ще
рік тому. Гектари чорнозему перетворюють в тонни і продають. Відомий в Ірпені можновладець та член партії “Нові
обличчя” Микола Куровський напряму причетний до здирання та вивезення
родючого шару ґрунту.
Відповідати за свої дії він не збирається. Натомість апелює витягами із законів, що до його дій ніякого відношення

не мають. Мовляв, землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів видобувати корисні копалини місцевого значення.
Ось тільки чорнозем не має ніякого
відношення до корисних копалин — це
тип ґрунту. А згідно статті 168 Земельного кодексу України, власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та пере-

несення ґрунтового покриву без спеціального дозволу центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері здійснення державного
нагляду в агропромисловому комплексі.
Попри це, розкрадання родючих ґрунтів триває і зараз. На базі Миколи Куровського журналісти “Погляду” побачили цілі гори родючого чорнозему,
який вантажівками вивозять у невідомому напрямку.

Як з’ясували журналісти, ґрунт продають приватним особам, які використовують його на своїх ділянках у Київській
області. Торгують українськими надрами
незважаючи ані на активістів, ані на поліцію. Тим часом відбувається заболочення
територій і замість вивезеного родючого
ґрунту туди засипають будівельне сміття.
Ірина РОЗОВА
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Реформа правоохоронних органів – шлях
до феодалізму та колективної
безвідповідальності
Вибраний у 2014 році курс України на євроінтеграцію та міжнародні демократичні
стандарти спонукав до реформування системи правоохоронних органів.
Але схоже, що меседж натхненника реформи, замміністра внутрішніх справ у
2014-2016 роках Еки Згуладзе про те, що
“до реформ ніхто ніколи не готовий, їх
просто треба починати і вчитися жити з
ними разом” став визначальним “діагнозом” результату реорганізації системи.
Як сталося, що втілення наймасштабнішої в країні реформи призвело до деорганізації правових органів та поглиблення криміногенної ситуації в багатьох регіонах країни?

“Косметична” реформа
прокуратури

Закон “Про прокуратуру” мав би усунути дублювання та чітко розмежувати
функції правоохоронних органів, налагодити ефективний контроль за їхньою
діяльністю і нарешті – забезпечити законність і правопорядок у державі.
Але на практиці відбулося знищення
ефективного прокурорського нагляду і
скорочення повноваження прокурорів,
їхні функції сьогодні зведено нанівець.
Усе це породжує “систему колективної
безвідповідальності”, коли і органи місцевого самоврядування, і місцеві правоохоронні мають багато повноважень, але
при цьому ні за що не відповідають.
З одного боку, місцевим правоохоронним органам надали надто багато повноважень, а з іншого – обласну прокуратуру позбавили можливості прямого нагляду за ними. І складається ситуація, коли
місцеві правоохоронні органи виконують
“обслуговуючі” функції місцевих рад.
Тепер, приміром, місцеві злочини, такі
як незаконна забудова чи розкрадання
бюджетних коштів, зловживання службовою особою своїм службовим становищем тощо, лишаються поза увагою місцевих правових органів.
Наразі ми спостерігаємо абсурдну для ци-

вілізованого світу ситуацію, коли правоохоронці займають позицію “невтручання”
або захищають беззаконня. По суті, представники Феміди в регіонах знаходяться “на
утриманні” місцевих “князьків”. Хрестоматійним прикладом може послужити Ірпінь,
де мер і члени його команди звинувачуються за тяжкі та особливо тяжкі злочини, але,
перебуваючи на своїх посадах, досі впливають на місцевих правоохоронців.
Відтак правова система набуває якоїсь
потворно-викривленої форми, коли в одному й тому ж українському місті одній
людині загрожує до 6 років ув’язнення за
крадіжку котячого корму, а іншій – крадіжка з місцевого бюджету десятків мільйонів коштів сходить з рук.
Сьогодні місцева влада зосереджує всі
важелі впливу, оскільки під час проведення реформи громаду відсторонили
від участі в конкурсній комісії з відбору
прокурорів місцевих прокуратур. Тоді як
впровадження будь-яких реформ за європейським стандартом передбачає зміцнення взаємодії з громадянами.
У результаті, за статистикою, більше половини сьогоднішніх чиновників у правовій системі є представниками старої
прокурорської школи.
Взагалі участь, власне, громади у вирішенні важливих питань ця реформа
вкрай обмежує. Наприклад, у новому законі не прописано можливість громадян
звернутися зі скаргою на дії поліції до
прокуратури.
Таким чином, порушено одне з пріоритетних завдань реформи – підвищення ролі
інститутів громадянського суспільства в
забезпеченні прав і свобод людини і громадянина. Не дивно, що показники розкриття злочинів з кожним роком падають.

Псевдореформа в дії

У результаті реформи правоохоронної
системи можна спостерігати лише поси-

лення ланцюгової схеми “послуга за послугу”, де основними фігурантами є голови органів місцевого самоврядування та
“оновлені” правоохоронні структури на
чолі зі старими перевіреними кадрами.
Як свідчить практика, посади керівників новостворених служб обіймають
люди, лояльні до певних осіб чи політичних сил. Корупція процвітає, а рівень
протистояння злочинності дедалі слабшає. Усе тому, що система координації
дій створених підрозділів правового сектору фактично відсутня.
В умовах посилення повноважень органів місцевого самоврядування місцева влада повністю підпорядковує діяльність правоохоронних органів на місцях. Так, голова місцевої ради виносить на голосування
питання незаконної забудови – і завдяки
“ручному управлінню” більшістю депутатів неправомірне рішення ухвалено.
Зокрема, в місті Ірпінь найбільш болючі для мешканців міста питання – такі як
забудова присадибних ділянок, земель
с/г призначення, приватного сектору, вирубка лісу, видача дозволів і зміна цільового призначення ділянок, коли житловий масив вже майже збудований – схвалюються більшістю місцевих депутатів.
Думкою громади тут уже традиційно
нехтують, ігноруючи звернення, не оприлюднюючи вчасно рішення сесій для
широкого загалу, не даючи можливості
виступити на сесіях тощо.
Всі ці беззаконні дії міської влади відбуваються за мовчазної згоди, а то й активної підтримки місцевих правоохоронних
органів. Місцева рада перетворюється на
“друкарський верстат” грошей для можновладців, а не орган, що має відстоювати інтереси громади.
Подібну лояльність правоохоронної
системи до певної політичної сили та відсутність координації між правоохоронними органами і громадськістю можна

Олексій ЗІНЕВИЧ, громадський діяч,
директор ІА “Погляд”
спостерігати і в інших регіонах України.
По суті, ця реформа сприяла порушенню балансу в суспільстві – система противаг перестала діяти, плюралізм думок
поступово зникає як ідеологія в нашому
суспільстві.
Удосконалення діяльності будь-якої
системи варто починати з відповідальності посадових осіб за свої рішення.
Наразі ж спостерігаємо штучне псевдооновлення правоохоронної системи та
відволікання громадян від реальних
проблем популістськими гаслами. Тоді
як людям набридли корумповані популісти, час вимагає принципової позиції
за рішучі зміни.
Три роки життєдіяльності оновленої
системи правоохоронних органів, і ключовий меседж глави держави щодо місії
“новоспечених” правоохоронців “вселяти в людей віру в неминучість, необоротність реформ, віру в силу держави, яка
здатна себе захистити”, лише підкреслює
невідповідність існуючим реаліям.
Запрошую усіх свідомих та небайдужих громадян
долучатися до співпраці, об’єднувати зусилля та
брати майбутнє Київщини у свої руки. Разом ми
зробимо наші міста комфортними для життя.
Ставайте поруч —
будемо працювати разом.
Телефонуйте:
097-111-91-91,
063-111-91-91.

Майбутній спорткомплекс викликав
ажіотаж серед вишгородців
Тренер з настільного тенісу Валерій Сидорчук згадує ті
часи, коли допомагав будувати вишгородський стадіон
“Енергетик”. Це був 1966 рік. За його словами — спортивний комплекс не занедбаний, але потребує реконструкції. Пам’ятає, як був директором школи з настільного тенісу протягом 10 років і випустив у доросле життя чимало сильних спортсменів.
“Я був директором школи у Вишгороді з 1997 року.
За результатами ця школа була кращою у Київській
області. 10 років підряд збірна команда не програвала змагань у Вишгороді. На обласних змаганнях займали перше-друге місце. Команда брала участь у міжнародних змаганнях. Я вже 10 років працюю у Києві, адже
приміщення немає. А діти Вишгорода їздять займатися до мене на Оболонь. Тому для мене дуже гостро стоїть питання відновлення школи”.
Тож тренер сподівається, що новий спортивний комплекс буде включати приміщення для настільного тенісу.
Подібну мрію має майстер спорту з легкої атлетики та
професійний футболіст Микола Горовий. Він 44 роки
займається спортом. І в основному увесь час проводив
саме на стадіоні “Енергетик”.
“Як я зрозумів, буде не тільки футбольне поле, а й
волейбольний та баскетбольний майданчики — але
більш удосконалені. Хотілося б мати краще
покриття на бігових доріжках. Навіть провести
спартакіаду школярів з легкої атлетики ми не можемо. Секторів для стрибків, для метання
ми не маємо. Сподіваємося, це буде у проекті”.
Підтримує створення нового комплексу син тренера з

“

“

тенісу, голова ФК «Чайка», заступник директора комунального підприємства Управління фізичної культури та
спорту Вишгородської міської ради Валерій Сидорчук.
“Футбол як найбільш масовий вид спорту у Вишгороді в плані матеріальної бази розвинений на найнижчому рівні. У всіх селах нашого району є футбольні поля, а принципово чомусь до цього часу ніхто не
хотів приділяти увагу якісному розвитку бази для
розвитку футболістів у Вишгороді. У нас є чимало
хороших спортсменів, їм потрібно десь тренуватися і розвиватися. І правильне рішення — що потрібен
об’єкт для всіх видів спорту”.
24 квітня пройшли громадські слухання стосовно врахування громадських інтересів у проекті містобудівної
документації щодо розробки детального плану території
— майбутнього спорткомплексу.
“Відбулися громадські слухання. Це добре, адже повинні бути враховані всі думки і пропозиції людей,
які тут проживають. За спорткомплексом знаходиться наша святиня — Ольжина гора, і річка
Почайна бере початок саме там. Якщо будувати
спортивний комплекс, необхідно врахувати особливості і все це зберегти, впорядкувати. Там захаращено. Потрібно за територією зробити зону відпочинку для місцевих жителів”, — запевняє громадський активіст Микола Юречко.

“
“

Нова адмінбудівля,
готель та сучасні трибуни

За останніми даними комплексна реконструкція передбачає будівництво нової адміністративної будівлі з додатковими спортивними залами, зведення готельного комплексу на 70 номерів для розміщення спортивних команд
під час чемпіонатів, встановлення нових трибун. Також
очікується заміна штучного покриття футбольного поля
на натуральне, створення професійного покриття на бі-

гових доріжках. Ще заплановано додатково організувати баскетбольний майданчик, поле для великого тенісу і
розширення території для вуличних тренажерів.
Водночас активістів найбільше турбує питання фінансування новоствореного комплексу. “Щоб усе було в
структурі міста — не у приватних руках”, — запевняє
голова футбольного клубу “Чайка” Валерій Сидорчук.
“Так як на проектні роботи 5 млн грн виділено —
отже питання вже опрацьоване, не може бути “сирим”. Тобто вже відомо, які будуть джерела фінансування, але громадськості ще не повідомили”, —
стверджує активіст Микола Юречко.
За словами міського голови Олексія Момота, перебудова спортивного комплексу планується саме з ціллю
покращення спортивного розвитку міста, а також надання комунальному підприємству самостійності.
“Основна ідея — після реалізації цього проекту,
щоб спортивне комунальне підприємство було повністю самозабезпечене фінансами. Тому що кожного
року досить великі кошти виділяються з бюджету
на утримання стадіону та персоналу”, - бідкається
міський голова Момот.
Готовий ескіз найближчим часом буде виставлено як
технічне завдання і очікується проведення тендеру серед
проектних організацій. За попередніми розрахунками,
реалізація цього проекту потягне на близько 100 млн грн.
Це майже річний бюджет міста. За словами мера Вишгорода, місто отримає допомогу від Федерації футболу,
Мінрегіонбуду та інших організацій.
Наталія ЄРОФЕЄВА

4

Довідник свідомого громадянина

РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

Генеральний план — це основний та найважливіший документ у сфері містобудування, в якому
описується як поточний стан розвитку, планування, забудови та іншого використання території
населеного пункту, так і план на найближчі роки.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Генплан передбачає організацію...
... території населеного пункту загалом;
... вулично-дорожньої та транспортної мережі;
... інженерного обладнання і благоустрою;
... цивільного захисту території та населення від
небезпечних природних і техногенних процесів;
... охорони навколишнього природного середовища;
... збереження культурної спадщини, історичних місць тощо.

Як взяти участь у розробці?

Заяву про розробку генерального плану
населеного пункту подає місцевий виконком.
Перед тим як подати її, землевласники та
землекористувачі роблять пропозиції щодо використання
територій, які знаходяться у їх власності або
користуванні.
Генплан розробляє будь-яка землевпорядна організація,
яка має право проводити подібні роботи (наприклад,
“Діпромісто”) з урахуванням діючого та попереднього
генплану. Її обирає місцева рада, зазвичай, на
конкурсній основі.
Генеральний план населеного пункту та зміни до нього
розглядаються і затверджуються місцевою радою на
черговій сесії протягом трьох місяців з дня його подання.
Генеральний план територій, які перебувають за межами
населеного пункту, розробляє районна або обласна
держадміністрація.
Рішення про його затвердження підписує місцевий голова.

На який час?
Генеральний план безтерміновий.

За результатами громадських
слухань генплан відправляють

На офіційному сайті
місцевої ради.
В офіційних ЗМІ.
У місцевій раді.

Незаконна забудова
Якщо населений пункт не має генплану, законодавство забороняє в ньому будь-яку забудову.
Також заборонена забудова на землях, які, згідно з генпланом, мають
інше цільове призначення. Наприклад, не можна будувати багатоповерхівки на територіях, на яких, згідно з генпланом, можуть зводитися лише
приватні будинки не вище 3 поверхів.
На жаль, забудовники часто нехтують заборонами і зводять будинки у населених пунктах, які не мають генпланів або на землях,
не призначених для цього.
Нерідко в цьому їм допомагає місцева влада, яка вдається до
корупції, беручи від них хабарі. Як наслідок — люди залишаються
без лісу, без свіжого повітря, без зон відпочинку тощо.

Як оскаржити?
Якщо ви незгодні з певними пунктами у розробленому генплані, то можете
оскаржити рішення, яким він затверджений, так само, як і будь-яке рішення
органу місцевого самоврядування, подавши позов до суду.
Останній може скасувати рішення і зобов’язати орган місцевого самоврядування розробити новий генплан. Позов може подати навіть одна людина
— якщо він буде обґрунтованим, суд скасує рішення.

Єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює
владу як безпосередньо, так і через органи державної влади та місцевого самоврядування (ст. 5 Конституції України).

Для того, щоб дізнатися поточний баланс, необхідно обрати будь-який із
трьох способів:
1) звернутися до особистого кабінету;

У разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно
до вимог Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», передача (надання) земельних
ділянок із земель державної або комунальної
власності у власність чи користування фізичним
та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється!

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

Як дізнатися поточний баланс?

Закон України «Про
регулювання містобудівної діяльності»

Саме жителі того чи іншого населеного пункту, а не посадові особи, повинні вирішувати, яким чином
буде використовуватися територія міста (села, селища), тому важливо брати активну участь у розробці та прийнятті генплану. Знайомство з генеральним планом вашого населеного пункту, а також
активна участь у його розробці, обговоренні та прийнятті позбавить вас від неприємних сюрпризів
(як-то багатоповерхівка в приватному секторі, знищення зелених зон населеного пункту тощо).

Зміни до нього можна вносити тільки через 5 років,
якщо їх необхідність не встановлена рішенням суду.

На сьогоднішній день вдосконалена система IVR, внутрішня система комунікації з клієнтами та розроблений телеграм-бот, який підіймає можливість самообслуговування на новий рівень (особистий кабінет у сучасному месенджері
Telegram). Також Компанія «Бест» розробила декілька способів сповіщення
про стан поточного балансу телекомунікаційних послуг, що є дуже актуальним
питанням серед користувачів.

Крім того, пропозиції щодо
використання тієї чи іншої території будь-який місцевий житель
може викласти у письмовій
формі і надати до місцевої ради
або до розробника генплану.

Учасники громадських слухань
голосують за прийняття відповідних рішень по генплану.

Його розробляють не менше, ніж на 5 років.

Розуміючи та піклуючись про своїх
клієнтів, їх час, Компанія «Бест»
займається розробкою та вдосконаленням внутрішніх методів взаємодії з абонентами.

або на доопрацювання з урахуванням думки громадськості,
або на затвердження.

Щоб взяти участь у розробці, обговоренні та прийнятті
генерального плану населеного
пункту, місцевий житель має
прийти на громадські слухання.

Де можна з ним ознайомитись?

Як його розробляють?

Як отримати баланс
свого рахунку за
послуги Компанії
«Бест»?
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Хочете змінювати життя на Київщині на краще?
Телефонуйте: (097) 111-91-91; (063) 111-91-91;
www.facebook.com/zinevych.oleksii.

• ТЕХНОЛОГІЇ •
2) скористатися голосовим меню – IVR;
3) з’єднатися з оператором.

Особистий кабінет

Для того, щоб дізнатися поточний баланс за допомогою особистого кабінету, необхідно мати логін (номер договору або IP) та пароль. Якщо з якоїсь причини такі дані відсутні, то завжди є змога скористатися контакт-центром компанії для їх відновлення (необхідно вказати
повну адресу, ПІБ особи, на яку оформлено договір, та, за можливістю, зателефонувати за тим номером телефону, який
вказаний у договорі). Звіривши усю надану інформацію із зареєстрованою, менеджер зможе відправити смс-повідомлення з даними доступу до особистого кабінету користувача. Після успішної авторизації у боковому меню зліва (під зазначеним договором) можна знайти поточний баланс. А в розділі «Фінансова історія» переглядати рух коштів.

Голосове меню

Іншим способом дізнатися поточний баланс телекомунікаційних послуг
є можливість скористатися голосовим
меню (IVR). Для цього необхідно зателефонувати до Компанії «Бест» за номером
телефону, який зареєстрований в особистому кабінеті як телефон для смс-інформувань. За допомогою такого налашту-

вання з’явиться змога запитати баланс у
смс-повідомленні та активувати «Кредит
довіри», якщо він доступний. Для того,
щоб прив’язати номер, необхідно в особистому кабінеті відвідати розділ «Налаштування», обрати або вказати дійсний
номер телефону. Після збереження можна користуватися усіма перевагами IVR
для самостійного контролю послуг.

Контакт-центр

Додатковою можливістю дізнатися поточний баланс є змога зв’язатися з контакт-центром компанії. У вирішенні такого питання зможе допомогти будьякий відділ (проте консультацію з фінан-

сової історії, інформацію про нарахування коштів та їх списання можна отримати лише у відділі менеджерів компанії).
Для консультації необхідно надати номер договору та ПІБ особи, на яку зареєстрований договір (можливо, адресу),
щоб перевірити поточний стан балансу.
Який зі способів не був би обраний, контроль поточного балансу є запорукою активної (робочої) послуги Інтернет та кабельного телебачення. Тому не гайте часу,
скористайтеся можливістю перевірити поточний стан балансу, щоб Інтернет та кабельне телебачення були активними інструментами вашого повсякденного життя.
Олена СТЕЦЬ
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• НА ЧАСІ •

Еко-волонтери ведуть боротьбу
з нелегальними
сміттєзвалищами

РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

Міська дороги: перше місце в обласному рейтингу,
але потребують вдосконалення
У Вишгороді ведуться роботи з ремонту доріг, прибудинкових територій та
наноситься розмітка.
Після
зимового
періоду
Вишгород серед міст Київської
області посів перше місце у
рейтингу якості доріг.
“Дуже вдалим виявилося те,
що ми наприкінці літа використали сучасну технологію
— провели промазування тріщин на паутинно-дорожньому полотні новою бітумною
мастикою і засипкою промитого відсіву. Це дало свій результат — ямковість в рази
була меншою. А також місту
пощастило з підрядником.
Якщо вилазить якась проблема — вони безкоштовно її виправляють. Закінчуємо нанесення дорожньої розмітки. Ще тиждень, і місто буде
близько до ідеального стану — те, що стосується доріг”, — запевняє заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Ігор Свистун.
За словами чиновника, наразі
завершено ремонти центральних вулиць Вишгорода і заплановано проведення капітального ремонту — здебільшого на прибудинкових територіях. Вже є близько 10-ти розроблених проектів з позитивними висновками експертизи.
Буде проведена реконструкція,
а саме ‒ заміна бордюрного каменю та асфальтобетонного покриття. Зокрема, за адресами:
Дніпровська, 3-а; Кургузова, 2;
Шевченка, 6; Хмельницького, 5
та 8; Симоненка, 10 та 1.
За адресою Дніпровська 3-а
заплановано капітальний ремонт дороги і вже відкрита декларація на проведення робіт.
Також є проблеми з тротуарами і наразі складається список,
які саме потребують нагального ремонту.

“
Вишгородські еко-волонтери на власному прикладі
демонструють, як боротися
із нелегальними сміттєзвалищами.
Спосіб швидко позбутися сміття нещодавно для себе відкрила місцева жителька і еко-волонтер Світлана Вепшина. Вона
живе неподалік Вишгородського районного центру художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді “Дивосвіт”. Ця територія
рясніє зеленими насадженнями.
Але деякі місцеві жителі з часом
перетворили цю ділянку на великий смітник.
“Сюди часто приходять, щоб
відпочити, культурно чи не
дуже. Тому цю територію
дуже засмітили. Самотужки прибрати ділянку було досить складно”, — розповідає
Світлана.

рить еко-волонтер.
Світлана протестувала сервіс
на території біля “Дивосвіту”.
Каже, не очікувала, що результат отримає настільки швидко.
З моменту звернення минуло
трохи більше тижня і цю ділянку прибрали.
“Мене дуже вразило, що все
було зроблено досить швидко
та якісно. До того ж, у Мінекології дійсно проконтролювали, як прибрали ділянку”, —
розповіла жінка.
Певні результати помітила і
місцева жителька Юлія Рудченко, матір двох дітей. Вона також
живе поруч з “Дивосвітом”. Але
каже, що буває тут рідко. Адже
територія часто засмічена. На її
думку, про чистоту, перш за все,
мають дбати ті, хто живе у місті.
“Я вважаю, що люди не повинні забруднювати місто,
викидати сміття в неналежних місцях. Саме таким чи-
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“Минулого року було зроблено
дуже великий об’єм робіт. Тоді
ми захопили приватний сектор,
адже він був у кричущому стані. Так звані “піски” – там 80%
вулиць було відремонтовано. По
вулиці Глібова розробили проект
і зробили тверде покриття —
асфальт. Також зробили вулицю,
яка йде від Межигірського Спасу
в сторону гаражного кооперативу. Ця вулиця непроста — з
великим ухилом, але нам вдало-

ся її зробити”, - розповів
чиновник.
Жителі та гості міста
зазначають, що дороги навіть у порівнянні зі
столицею досить у непоганому стані. Водночас
покращувати є що.
“Тріщини, ями, вибоїни
після зими”, - каже автомобіліст Сергій.
“Задоволений станом
доріг міста. А виїдьте з
Вишгорода, там таке робиться у селах. Я живу у
Хотянівці, у нас доріг немає – одні ями. Тому я вважаю, що вишгородські дороги заслуговують на 4+”,
— стверджує Юрій, житель
села Хотянівка Вишгородського району.
Водночас житель міста
Володимир скаржиться:
“По Київській та Кургузова дороги не дуже. Увесь час
по ним їжджу — постійно
вони у поганому стані”.
У міській раді не заперечують той факт, що ці дві
вулиці потребують ремонту. Вже розроблені проекти робіт, але коштів немає.
“Вартість капітального ремонту по вулиці Київській — близько 8
млн грн. На сьогоднішній
день у нас такої суми немає, щоб витратити на
дорогу. Ми сподіваємося, що зможемо “влізти”
в програму співфінансування з областю і відремонтуємо. Вулиця Кургузова —
вона найбільш пошкоджена забудовником ДБК (ЖК “Ярославичі 2”, - ред.). Їх панелевози привели дорогу в такий стан. Останнє спілкування з ними дає
надію, що найближчим часом
вони її відремонтують за власний кошт”, — запевняє заступник міського голови.
Наталія ПРОЦЕНКО

Цього року фестиваль «Зірки
досяжні» пройде у Вишгороді
В Україні, починаючи з 2010 року, став
традиційним фестиваль «Зірки досяжні»,
учасниками якого є люди з інвалідністю з
різних регіонів.

Нещодавно жінка дізналась від
своїх знайомих еко-волонтерів
про інтерактивний сервіс “Екомапа”. Це проект Міністерства
екології та природних ресурсів,
який створений, щоб громадяни допомагали владі виявляти
стихійні сміттєзвалища.
“Цей сервіс створений для
того, щоб ми могли зробити
нашу країну чистішою. Тож я
спробувала його протестувати”, — зазначає Світлана.
Залишити інформацію про нелегальні сміттєзвалища може кожен. Звернення перевіряє Міністерство екології та природних ресурсів. Згодом починається процес прибирання території.
“Через цей сервіс до місцевої влади надходить вказівка прибрати саме у місці забруднення. Крім того, у Мінприроди підтримують зв’язок з тим, хто подав заявку
та контролюють процес виконання завдання”, — гово-

ном реально підтримувати
чистоту. А для прибирання є
визначені для цього люди”, —
зазначає Юлія.
Інтерактивним сервісом “Екомапа” може скористатися кожен.
Знаходимо стихійний смітник з
побутовими відходами, робимо
фото. Далі необхідно зареєструватися на сайті ecomapa.gov.ua.
А після цього вказати необхідну
локацію та додали фото сміттєзвалища. Через деякий час із сервісу вас запросять перевірити
результати прибирання.
Еко-волонтер Світлана сподівається, що чим більше людей буде
знати про цей сервіс, тим менше
залишатиметься смітників.
“Це відносно новий сервіс,
і мало хто про нього знає,
тому б я хотіла, щоб жителі нашого міста, та й взагалі громадяни України, частіше
ним користувались”.
Галина КАМІНСЬКА

Мета форуму – популяризація та розвиток туризму для людей з інвалідністю як ефективний
спосіб оздоровлення, реабілітації та залучення
до активного способу життя, сприяння інтеграції
людей з інвалідністю у суспільство.
Кілька років поспіль фестиваль проходив на Закарпатті, де його родзинкою було сходження на
полонину Руна. Людям, які не могли самостійно здолати шлях, допомагали представники духовенства, волонтери. А цього року географічна
точка фестивалю змістилась на Київщину – фестиваль прийматиме Вишгород. Це відбудеться 2122 червня, і в заході запланована участь депутатів Європарламенту. Отже, форум стане міжнародним. У програмі фестивалю – піша хода від адміністративного центру міста до найвищої точки
Вишгорода, із зупинками в храмах міста, спортивні змагання, зокрема, з такого виду спорту як бочча, яка є популярною у людей з порушенням опорно-рухового апарату, концерт тощо.

Участь у проведенні заходу бере Вишгородській історико-культурний заповідник. Як зауважила його директор Влада Литовченко, вона
завжди особливу увагу приділяє таким форумам,
і, з огляду на їх важливість для суспільства і кожного учасника зокрема, підтримує і завжди підтримуватиме їх.
На майданчику ВІКЗ планується низка активностей. Це екскурсія містом та музеєм давньоруського гончарства, акція «Творимо з глини карту України», яка має ще більше здружити людей з
різних регіонів. Також, як розповів завідувач музею давньоруського гончарства Олександр Кочубей, майстри-гончарі планують виготовити для
учасників форуму пам’ятні медалі з кераміки.
Нині триває організаційна робота з підготовки до
фестивалю. Допомогти в цьому зголосилися представники закарпатського об’єднання «Інватур Відродження» та регіонального центру «Інваспорт».
«Добрі справи, розпочаті людиною, завершує Бог!
Тож впевнена, що у нас все вийде!», зауважила секретар Вишгородської міськради Тетяна Бражникова під час робочої зустрічі з організаторами
міжнародного фестивалю «Зірки досяжні».
Вишгородський історико-культурний
заповідник
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Переможиця конкурсу “Яскраві діти України”, 10-річна
Владислава, представлятиме Вишгородщину у столиці
У Вишгородському районному будинку культури «Енергетик» 5 травня відбувся районний етап
відбору національного конкурсу дитячої творчості «Яскраві діти України», засновником якого є народний депутат України Ярослав Москаленко. На ньому було визначено учасника, який
представлятиме Вишгородський район на обласному етапі і матиме шанс поборотися за головний приз – участь у світовому фестивалі
SANREMOJUNIOR в Італії.

Загалом у конкурсі взяли участь 39 дітей з різних
населених пунктів Вишгородського району. Кожен учасник нагороджений дипломом і солодкими подарунками. Також компетентним журі було
визначено три призових місця:
І місце – Івєтта Лютаєва, учениця НВК «Вишгородська районна гімназія «Інтелект» – загальноосвітня школа І ступеня».
ІІ місце – Анастасія Сергієнко, учениця Новопетрівської ЗОШ І-ІІ ступенів № 2.

Відразу два човни-довбанки
з’явилися у Вишгороді

За рішенням незалежного журі, гран-прі здобула
10-річна Владислава Мосьондз, учениця Вишгородської дитячої музичної школи, яка виконувала
пісні «Зозуля» (Михайло Некрасов) та «Taki Rari»
(Moises Vivanco). Саме вона 1 червня виступить на
першому гала-концерті у Києві.

ІІІ місце – Ліза Тимченко, учениця Новопетрівської ЗОШ І-ІІ ступенів №3.
Прес-служба Вишгородської районної
державної адміністрації

“Петрівські джури” презентуватимуть
район на обласному етапі
11 травня на території Національного музею-заповідника “Битва за Київ у 1943 році” відбувся
районний етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри “Джура”. У ньому взяли участь
10 команд із різних навчальних закладів
Вишгородського району.
Новопетрівську ЗОШ І-ІІІ ст. №1 презентував
рій “Петрівські джури”.
Його учасниками стали Діана Коновал (ройовий),
Максим Апанасюк, Артур Козюк, Максим Максимов,
Анастасія Масів, Денис Шелест, Владислава Устінова,
Катерина Коваль, Артем Олійник. За музичним пультом – Вікторія Красна.
У результаті “Петрівські джури” стали переможцями конкурсу й презентуватимуть Вишгородський район на обласному етапі, що відбудеться через місяць.
Новопетрівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Підприємство наживається на ремонті дитячого садочка
У прокуратурі Київської області повідомили
про скерування до суду позову стосовно товариства, яке займалося ремонтом дитячого
садочка у Вишгороді та завищило вартість
ремонтних робіт на 120 тис. грн.
У 2016 році між Вишгородським міським комунальним дошкільним навчальним закладом «Чебурашка» та товариством з обмеженою відповідальністю
укладено договір з капітального ремонту покрівлі ясла-садка на загальну суму 900 тисяч гривень.
При проведенні будівельних робіт товариством
було внесено до актів приймання виконаних будівельних робіт відомості, які не відповідають
складеним видатковим накладним, що призвело
до завищення їх вартості по капітальному ремонту на суму понад 120 тис. грн. Вказаний факт
підтверджується висновком будівельно-технічної
експертизи.

Таким чином, виконавець за договором
відступив від його
умов, порушивши вимоги ст. ст. 611, 852
ЦК України, ст. 217,
218, 224 ГК України.
Зважаючи на виявлені порушення, Києво-Святошинською
місцевою
прокуратурою скеровано позовну заяву про стягнення
зазначених збитків з товариства на користь навчального закладу.
Позовні вимоги прокурора рішенням суду задоволено.
Прес-служба прокуратури Київської області

У Володимирівці знайшли цілий арсенал зброї
та боєприпасів

З метою стабілізації оперативної обстановки щодо незаконного обігу зброї, боєприпасів
та вибухівки на території Київської області продовжується
оперативно-профілактична операція «Зброя та вибухівка».
Її завдання – виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових припасів,
вибухових речовин та пристроїв,
розкриття злочинів, скоєних з використанням зброї, припинення
діяльності організованих груп та
злочинних організацій.
У ході проведення санкціонованого
обшуку помешкання жителя с. Володимирівка Вишгородського району
працівники Вишгородського відді-

лення поліції виявили зброю та боєприпаси, а саме більше 90 набоїв калібру 5,6 мм, гранату, обріз мисливської рушниці та холодну зброю.
Інформація про подію внесена до
Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 263 Кримінального кодексу України («Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї бойових припасів, вибухових речовин
або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу»).
Стаття передбачає покарання у
вигляді позбавлення волі на строк
від трьох до семи років.
Головне управління Національної
поліції в Київській області

10 травня у Вишгородському
історико-культурному заповіднику поповнилась експозиція човнів-довбанок.
Тепер тут – уже три таких
експонати, які знаходяться на подвір’ї музею давньоруського гончарства.
Перша довбанка прибула сюди
в лютому. Її придбали у 40-річного жителя Новосілок Руслана
Стукача, а виготовив її ще його
дід. За словами провідного наукового співробітника ВІКЗ Вадима Перегуди, цінність її в тому,
що вона добре збереглася. Більше того, цей човен хотіла придбати кіностудія імені Довженка,
але завдяки щасливому випадку він тепер знаходиться в музеї
і доступний всім для огляду. Меценатом стала директор Вишгородського історико-культурного
заповідника Влада Литовченко.
Звичайно, цікаво було б знайти довбанки пізнішого часу, але
на Київському Поліссі це вже
практично неможливо – у 1943
році під час форсування Дніпра
всі такі човни були знищені.
Два нових експонати виготовлені в середині минулого століття. І вони не в такому доброму
стані, як перший, на жаль, час
робить своє. Ці довбанки привіз з етнографічної експедиції
до села Пірново Вишгородського району завідувач музею давньоруського гончарства Олександр Кочубей. Він розповів, що
дістав їх з дна старого русла Десни. Одна належала літньому жителю Пірново Віктору Івановичу
(прізвище чоловік відмовився
називати), який розповів, що її
зробив у 1952 році його прадід,
а Віктор Іванович, тоді семирічний хлопець, допомагав. Потім
він на цій довбанці рибалив, але
від часу вона зносилась. Інший
човен свого часу був подарований прадідом 18-річному жителю Пірново Андрію.

Обидва човни жителі Пірново з радістю подарували історико-культурному заповіднику.
Отже, можна буде побачити, як
виглядали довбанки «фірмового» стилю Київського Полісся.
Директор ВІКЗ, кандидат історичних наук Влада Литовченко
зауважує, що це справді велика
удача і безцінна знахідка – знайти такі експонати.
«Вони дуже добре характеризують життя і побут жителів Київського Полісся, до якого входить і Вишгородський
район. Ця територія дуже потерпала від повеней, і в певні періоди річка так розливалась, що людям не залишалось
іншого способу пересування,
окрім човнів. То ж такі довбанки були скоріше необхідністю, і без них не обходилось
практично жодне домашнє
господарство. Добре, що завдяки небайдужим людям у музейному закладі з’являються
експонати, які дають змогу
скласти повніше уявлення про
життя і предмети побутового вжитку регіону», – зауважує Влада Литовченко.
У музеї ці довбанки залишаться у такому вигляді, у якому
вони є зараз. Їх лише буде законсервовано. Ця процедура
потрібна, аби зупинити процес
подальшого руйнування.
Втім, такі човни у Вишгородському районі – не лише музейні експонати. Як з’ясувалося, вони ще й досі у вжитку. Так,
Андрію з Пірново прадід подарував не одну, а дві довбанки.
Одна з них нині у Музеї давньоруського гончарства, а на другій Андрій і досі з задоволенням
рибалить. І каже, що нікому її не
подарує і не продасть.

“

Прес-служба Вишгородського
історико-культурного
заповідника

Задимлення в одній із міських
шкіл: постраждалих немає
У Вишгородській спеціалізованій школі “Сузір’я” 3 травня сталося задимлення.
За інформацією навчального закладу, дитина/діти (осіб з’ясовують зараз за допомогою відеоспостереження)
вчинила/вчинили
підпал пластикової ємності у приміщенні санвузла на 3-му поверсі.
Пожежі, вогню не було, але знаємо, як тліє пластик, тому надиміло. При виявленні тління з блоку одразу вивели дітей. Це був

останній урок, учнів 2-ої зміни
спустили на нижчі поверхи. Постраждалих немає. На рахунок
вогнегасників, вони є на кожному поверсі і у достатній кількості. Всі центральні, запасні входи
і виходи у доступі для звільнення
приміщення, якщо виникатиме в
цьому необхідність.
Співробітники школи просять
батьків провести роз’яснювальну роботу з дітьми про ігри з
вогнем.
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Якщо ви хочете отримати масу вражень, гідний сервіс і побачити прекрасні куточки нашої планети,
вирушайте в круїз! А визначитися з маршрутом вам допоможуть менеджери туристичної компанії Mint Travel.
Телефонуйте безкоштовно:

0800 301 771

Хвилю тримай:
вирушаємо в круїз

Якщо ви ніяк не можете визначитися з напрямком подорожі,
то вам сподобається такий варіант як круїз. Всупереч міфам про
вартість, він набагато доступніший за ціною, ніж багатьом здається. А за наявності біометричного паспорта, круїзи, наприклад, Середземним морем, простіше і швидше оформлювати.
Адже немає потреби відкривати візи, витрачаючи на це зайвий
час і збираючи купу паперів.

жуючи себе переїздами. Він заходить не тільки в портові міста,
але й на острови, де ви зможете
відчути колорит кожної країни в
повній мірі.

Популярні маршрути

Географія круїзів дуже широка.
Від Австралії до Південної Америки, від Аляски до Японії... Їх
напрямки і терміни дуже різноманітні і залежать лише від ваших побажань, пори року і можливостей. Великою популярністю у весняно-літній період користуються круїзи Європою з
такими перлинами як Барселона, вічне місто Рим, Пальма-де-Майорка, Венеція, Санторіні. Якщо ви не любите спеку, то вам підійдуть круїзи Північною Європою і Норвезькими фьордами. А в зимовий період це, звичайно ж, круїзи Карибськими островами і Південно-Східною Азією. Адже, коли у
нас холодно, саме час відправитися в теплі країни.
Одним із найбільш популярних
наразі є пакет від 7 до 12 днів в
Європейському напрямку. У цей
період лайнер курсує вздовж узбережжя, відвідує кілька країн
Середземного моря, що дозволяє
побачити досить багато, не обтя-

Переваги круїзу

Ви тільки уявіть, що за час відпустки ви зможете відвідати понад 10 різних міст! При цьому
вам не потрібно буде нескінченно розбирати і збирати валізи,
постійно думаючи про те, де б перекусити. Вам буде здаватися, що
це не ви мандруєте по світу, а сам
світ обертається навколо вас. І це
не дивно, оскільки сама подорож
проходить без метушні, тим паче,
всі основні переміщення між
портами проходять в нічний час.
А коли ви, прокинувшись зранку,
вийдете на балкон або відправитесь на сніданок, то побачите вже
зовсім інші пейзажі.
Корабель в порту буде пришвартовано протягом всього дня,
тому ви отримаєте можливість
вдосталь насолодитися красою
нового міста. Або залишитися

на судні і зануритися в атмосферу найрізноманітніших розваг.

На лайнері є все!

Лайнер — це місто на воді зі
своєю інфраструктурою і тут не
буде часу нудьгувати навіть найприскіпливішому туристу. На
борту вас чекають різноманітні
атракціони, басейни, вечірні вистави з кращими бродвейськими
мюзиклами, акробатичні шоу,
жива музика, кінотеатри, розташовані під відкритим небом, де
ви прекрасно проведете час, переглядаючи новинки кінопрокату
зі свіжоприготованим попкорном.
На багатьох лайнерах є аквапарки і водні шоу, а також гольф-симулятори, бейсбольні та волейбольні майданчики для активних відпочивальників.
Для азартних гравців ви знайдете казино та ігрові автомати, де
зможете випробувати свою удачу. Бажаєте усамітнитися? Тоді
вам у СПА з джакузі і сауною —
там ви матимете змогу насолодитися кращими процедурами для

Розвінчуємо міфи

Один з міфів пов’язаний з качкою на борту під час подорожей.
На сьогоднішній день круїзні
компанії обладнують свої кораблі сучасною технікою, завдяки якій качка на лайнері не відчувається. Стосовно кают, то
за своєю площею і комфортом
вони не поступаються номерам
в готелях. На борту ви знайдете каюту на будь-який смак і гаманець — від простих, без вікна,
до двоповерхових дорогих сьютів. Яку каюту ви б не обрали,
знайдете в ній все найнеобхідніше, щоб ваш відпочинок був
максимально комфортним.
Харчування на борту повноцінне і дуже різноманітне. До
ваших послуг буде традиційна європейська кухня за системою «все включено» (перекусити можна в будь-який час доби).
Також на борту ви знайдете піцерії, кафе з морозивом, різноманітні кав’ярні, паби, коктейльні і винні бари, тематичні ресторани, різноманітні магазини і сувенірні крамниці, які,
з огляду на знаходження в водах
безмитної торгівлі, порадують
вас своїми цінами.

релаксу і оздоровлення.
Якщо ви за здоровий спосіб
життя — ультрасучасний спортзал і палуба для ранкових пробіжок навколо лайнера на свіжому морському повітрі приведе вас у захват.
А ще лайнер — це справжній
рай для дітей. До речі, у багатьох
круїзних компаніях подорож для
малечі — безкоштовна. Для діток
є міні-клуби з ігровими кімнатами, невеличкі басейни. З вашими дітьми будуть займатися найкращі аніматори, які організовують різні конкурси, квести і дискотеки. Групи діляться за віком,
тому кожній дитині буде цікаво,
оскільки програма підбирається
під її вікову категорію.
На лайнер допускаються дітки від 6 місяців. І не переживайте про дитяче харчування, про
це вже подбали за вас. А якщо
ви не знайшли їжу для дитини
на шведському столі, то кухарі
приготують її для вас абсолютно безкоштовно.

Порада

Mint Travel рекомендує бронювати круїзи заздалегідь — це
позбавить вас від зайвих переживань і допоможе заощадити гроші. Найкращі маршрути завжди продаються в першу
чергу, адже бронюють їх туристи з усього світу.

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

18

П’ятниця

Місяць у знаку
Рака

Зростаючий

19

Субота

Місяць у знаку
Рака, Лева

20
Неділя

Зростаючий

23

Місяць у знаку
Козерога, Водолія

24
Четвер

Зростаючий

Не рекомендується садити й пересаджувати овочеві культури, фруктові дерева, проводити посадки на насіння, можлива посадка
саджанців декоративних і фруктово-ягідних
культур, перекопування ґрунту, внесення добрив, обробка проти шкідників і хвороб.

29

Вівторок

Місяць у знаку
Стрільця

Повний Місяць

30
Середа

Не рекомендуються посіви і посадки. Не забороняється посів зелені, однорічних декоративних і квітучих рослин, лікарських трав, прополювання, розпушування, посадка і пересадка саджанців фруктово-ягідних культур.

21

Місяць у знаку
Лева, Діви

Понеділок

Зростаючий

Зростаючий

Місяць у знаку
Терезів

Зростаючий

25

П’ятниця

Місяць у знаку
Терезів, Скорпіона

Субота

Зростаючий

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.

Місяць у знаку
Стрільця,
Козерога

Спадаючий

31

Четвер

Місяць у знаку
Козерога

Спадаючий

Не рекомендується пересадка квітів. Сприятливий день для
посадки картоплі, редиски, брукви, ріпи, розпушування ґрунту,
внесення добрив, обрізки і щеплення дерев.

26

22

Місяць у знаку Діви

Вівторок

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

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.

Середа

Місяць у знаку
Лева

Зростаючий
Перша чверть

Не рекомендується садити й пересаджувати
овочеві культури, фруктові дерева, проводити посадки на насіння. Добре приживляться
декоративні рослини, не призначені для плодоношення, зокрема, жимолость, шипшина.

Місяць у знаку
Скорпіона

27

Неділя

Зростаючий

Рекомендується посадка більшості культур: капусти, помідорів, огірків, перцю,
гарбуза, посів теплолюбних овочевих
культур та пряних трав. Не рекомендується розмножувати рослини корінням,
збирати трави і садити дерева.

28

Понеділок

Місяць у знаку
Скорпіона

Зростаючий
Місяць у знаку
Скорпіона, Стрільця

Зростаючий

Народні прикмети

• 22 травня, Миколи літнього
«Від Миколи до літа лишилося 12 приморозків».
• 24 травня, Мокія
Туман — буде мокре літо.
День мокрий — все літо буде
мокрим.
Якщо на Мокіїв день паде дощ,
то буде сорок днів падать.
Схід сонця багряний — усе літо
буде грозове.

• 25 травня, Єпіфана (Єпіфанії)
Якщо Єпіфан вранці зодяг червоний жупан, то і
літо буде сухе й жарке.
На Єпіфана ранок у червоному тумані — літо буде
сухе, з частими пожежами.
• 27 травня, Сидора
Теплий Сидір — тепле літо.
• 27 травня дме північний вітер — літо
буде холодне.
Якщо на Сидора холодно, то все літо буде
холодне.
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Ніч

Погода

		

День

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

Смачного!

НЕЗВИЧНА ОКРОШКА

• НА ПИВІ
2 редиски, 1 л пива, 1 пучок зеленої цибулі, 2 огірки, 2 картоплини, 400 г вареної ковбаси, 2 яйця, сіль — за смаком.
Вимити і відварити в мундирах картоплю. Дати їй
охолонути, потім очистити і нарізати дрібними кубиками. Помити і нарізати невеликими кубиками огірки.
Зварити вкруту яйця, остудити, очистити і дрібно нарізати. Дрібними кубиками нарізати ковбасу. Вимити
редис і порізати тонкими кільцями. Помити зелену
цибулю і дрібно порізати. Всі інгредієнти викласти в
глибоку миску, посолити за смаком і добре перемішати. Залити холодним пивом і ще раз добре перемішати.

Погода: www.gismeteo.ua

Святковий календар

• НА М’ЯСНОМУ БУЛЬЙОНІ
2 курячих стегенця, 3 яйця, 4 картоплини, 2 огірки,
по 1 пучку кропу і зеленої цибулі, 200 г сметани, 200 г
майонезу, 1/3 ч.л. лимонної кислоти, сіль — за смаком.
Картоплю і яйця відварити і почистити. З курячих
стегенець зварити бульйон. Дістати м’ясо, дати йому
охолонути, відокремити м’ясо від кісток і нарізати
кубиками. Дрібно порізати зелень, яйця і овочі. Всі
інгредієнти змішати у великій мисці, додати сметану і майонез. Залити бульйоном, посолити окрошку
за смаком і додати лимонну кислоту. На одну годину
поставити в холодильник.

• БУРЯКОВА
6 буряків, 3 огірка, по 1 пучку зеленої цибулі, кропу і
петрушки, 6 яєць, 250 мл сметани, 4 ст.л. оцту, 3 л
води, сіль, цукор за смаком.
Буряк, яйця зварити, очистити. З огірків зняти шкірку. Яйця розділити на білки і жовтки. Буряк, огірки і
білки потерти на крупній тертці. Лук, кріп і петрушку
дрібно порубати. Викласти зелень і жовтки в миску,
присипати сіллю і гарненько розім’яти. Всі інгредієнти змішати у великій каструлі, додати сметану,
оцет, сіль, цукор і розмішати. Поступово влити воду.
Подавати з відвареною картоплею.

Анекдоти

Хотів днями купити заспокійливого, але побачив
ціну і рознервувався.

***

Він: «Якщо зараз хочеш, то приїжджай. Або я приїду».
Вона: «Краще — ти. Мені далі їхати».

***

18 травня — Міжнародний день музеїв.
19 травня — День науки.
20 травня — Всесвітній день працівників культури,
День банківських працівників, Всесвітній день метролога.
26 травня — День працівників видавництв, поліграфії
і книгорозповсюдження.
27 травня — Трійця, День хіміка.
28 травня — День прикордонника.
29 травня — Міжнародний день миротворців.
31 травня — Всесвітній день без тютюну.

Карикатура

Два гангстери, які пограбували банк, намагаються
відірватися від поліцейського, який переслідує їх на
автомобілі.
— Дивись, Джеку, яке несправедливе життя — кожного разу, коли у тебе з’являються гроші, одразу виникають проблеми.

***

Глава адміністрації на зборах директорів:
— Сьогодні у людей рідко вистачає грошей на м’ясо і
молочні продукти.
Голос із залу:
— Нічого, будемо працювати в дві зміни!
— Завтра люди зовсім не зможуть купити ні м’яса, ні
молочних продуктів.
— Нічого, будемо працювати в три зміни!
— Та хто ж ви, такий свідомий!?
— Я — директор крематорію!

Кросворд

***

По горизонталi:
1. Верхня частина фасаду 4. В древньоєгипетській міфології бог мистецтва та ремесел
6. Дитячий табір в Криму 7. Перо з широким
тупим кінцем 10. Частина лампочки
11. Жовто-оранжева мінеральна фарба
14. Невелике морське судно 17. Сушений
абрикос 18. Нащадок змішаного шлюбу
21. Фруктове дерево 22. Вал, коток
23. Волокно бавовнику
По вертикалі:
1. Організована група депутатів 2. Алкогольний напій 3. Вид верблюдів 4. Польський
феодал 5. Вулкан в Японії 8. Орган зору
9. Др.-руський князь 12. Пустеля в Південній
Америці 13. Друкарський похилий шрифт
15. Співочий колектив 16. Вулкан на Філіппінах 18. Дитяча інфекційна хвороба
19. Бог вітру 20. Частина кори

По горизонталi: 1. фронтон 4. Пта 6. Артек 7. рондо
10. цоколь 11. охра 14. яхта 17. курага 18. креол 21.
слива 22. рол 23. бавовна.
По вертикалi: 1. фракція 2. текіла 3. нар 4. пан 5.
Асо 8. око 9. Дір 12. Атакама 13. курсив 15. хор 16.
Апо 18. кір 19. Еол 20. луб.

***

***
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Якщо дівчина запитує, чи не товста вона, їй
мало відповісти ні. Ти повинен зобразити
крайнє здивування, що таке запитання взагалі можливе. А якщо можеш, то ще й підстрибнути від несподіванки.
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