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Розповсюджується
безкоштовно
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До свята долучився  заступник міського голови з пи-
тань діяльності виконавчих органів ради Георгій Май-
сурадзе. Він привітав усіх працівників з професійним 
святом, роздав грамоти та грошові премії лікарям від 
міської ради, а також розповів про зміни, які очікують 
на медичні заклади міста: “Першочергове завдання − 
втілення в життя медичної реформи. Проходять захо-
ди із розділення первинної та вторинної допомоги. Нада-
ють її окремі юридичні особи за вимогами дотримання 
законодавства. Також стартувала кампанія «Обери лі-
карів», коли пацієнт обирає власного спеціаліста, а діль-
ниці, за якими вони були закріплені, фактично ліквіду-
ються. Відтепер сім’я може підійти до будь-якого фахів-
ця, який їй подобається. Тому хочу закликати всіх виш-
нівчан не затягувати з цим процесом, бо часовими рам-
ками він обмежений − той, хто не обере за два роки ліка-
ря, втратить право на безоплатну медичну допомогу”.

За словами заступника міського голови, Вишнева 
міська рада запланувала 7 проектів для медичних за-
кладів: шість з них по ремонту та реконструкції при-
міщень, на який  з районного і місцевих бюджетів ви-
ділено 4,5 млн, а також 5 млн грн на будівництво діа-
гностичного центру на вул. Європейській, 43, де вста-
новлять комп’ютерний томограф.

“Буде проводитися ремонт приміщення, зокрема на 
південній стороні − реконструкція амбулаторії, що 

проходитиме в декілька етапів і до кінця року ми вий-
демо на нову якість приміщення − комфортне для лі-
карів і пацієнтів. Крім того, ми завершуємо ремонт 
в жіночій консультації та плануємо відкрити до кін-
ця року дитяче стоматологічне відділення по вул. Єв-
ропейській, 24, закуповуємо обладнання, меблі”, - заува-
жив Георгій Майсурадзе.

Варто відзначити, що в нашій країні лікарі державних 
медичних закладів – справжні ентузіасти, адже вони 
за свою працю отримують низьку заробітну плату, що 
значно відстає від оплати професіоналам багатьох га-
лузей. А пацієнти, в свою чергу, зазвичай дають неофі-
ційні платежі за отримання послуг.  Тому, починаючи з 
травня, за прийнятою районною програмою кожен лі-
кар Вишневого буде отримувати 140% премії від свого 
окладу, але не більше 5 тис. грн.

А за новою системою фінансування в Україні посту-
пово відбуватиметься відхід від поняття «зарплата лі-
карів» і перехід до поняття «дохід лікарів». Наразі від-
буватиметься перехід на принцип, коли кошти йдуть 
туди, де є багато пацієнтів. Проте є один нюанс — лі-
кар працює у медичному закладі. Отже, кошти прихо-
дитимуть на медичний заклад, а далі все буде залежати 
від політики його керівництва — яку модель вона обе-
ре для винагороди лікарів.

Вже з 1 липня в рамках медичної реформи всі закла-

ди ПМД, за даними Міністерства охорони здоров’я, 
будуть керуватися документом “Порядок надання пер-
винної медичної допомоги”, який регламентує роботу 
терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів.

Які ж послуги відтепер надають терапевти, педіатри 
та сімейні лікарі? Вони спостерігають за станом здо-
ров’я дорослих і дітей, ставлять діагнози і лікують най-
більш поширені хвороби, травми, отруєння, патологіч-
ні і фізіологічні стани.

При необхідності лікар дасть направлення до фахівця 
вторинної або третинної допомоги (ЛОРа, ендокрино-
лога, хірурга, фтизіатра і т.д.) або буде консультувати-
ся з ним щодо здоров’я пацієнта. Сімейний лікар також 
надасть невідкладну допомогу при гострому розладі фі-
зичного або психічного здоров’я, якщо не потрібно екс-
треної, спеціалізованої або високоспеціалізованої допо-
моги. Важливою буде роль і в запобіганні хвороб. Лікар 
виявить ризики, проконсультує, як поступово позбути-
ся згубних звичок і перейти на здоровий спосіб життя.

Якщо лікар у відпустці або з інших причин не може 
прийняти пацієнта, то установа охорони здоров’я по-
винна забезпечити йому заміну. Всі пацієнти мають 
бути повідомлені про тимчасового нового доктора. За-
писатись до лікаря можна буде особисто, по телефону 
та електронній пошті.

Альона ТКАЧЕНКО

стор. 3

У ЦЕНТРІ   УВАГИ

14 червня відбулося слухання одного 
з численних позовів села Тарасівки. На 
цей раз – слухання справи про скасуван-
ня передачі Тарасівською сільською ра-
дою земельної ділянки комунальному 
підприємству «Ритуал». У планах – по-
будувати на території в 10 га кладовище 
європейського рівня. Обґрунтовують рі-
шення тим, що кладовище приверне ін-
вестиційні кошти до села.

Слухання затягнулось на 2 години че-
рез тривалі дебати між адвокатами обох 
сторін. Результат – подальший розгляд 
перенесли на 9 липня. 

Нагадаємо, у 2017 році Громадське теле-
бачення проводило розслідування спра-
ви. Ще у 2007 році сільська рада уклала 
договір з КП «Ритуал» (яке вона сама ж 
і створила) та передала підприємству ді-
лянку для будівництва кладовища. Про-
ект кладовища створювався у ТОВ «Ри-
туальна служба пам’ять».  Також до бу-
дівництва була залучена Міжнародна 
громадська організація «Фундація «Сі-
мейна пам’ять». Цікавий момент – у всіх 
трьох організаціях фігурує Віталій Мис-
ак, з яким сільський голова Володимир 
Сизон дружить вже 16 років.

14 вересня 2017 року громаді вдало-

ся ухвалити рішення про заборону будь-
яких дій на території майбутнього кладо-
вища. Тарасівська сільська рада подала 
близько 4 апеляцій на це рішення. Жодна 
з поданих апеляцій задоволена не була. 

За словами адвоката Олега Волошина, у 
2014 році спірна ділянка була у власності 
сільської ради, проте користуватись нею 
рада не могла, адже право користування 
набула у 2016-му. Також ділянка на мо-
мент передачі не була належним чином 
оформлена. Передавши землю у користу-
вання, Тарасівська СР порушила закон.

У суді 14 червня адвокату від грома-
ди протистояли троє захисників. Вони 

стверджували, що передача була закон-
ною, а от позов не має сенсу, адже пода-
ний фізичними особами Сергієм Акти-
сенком та Іллею Ностріним. За словами 
адвокатів, будівництво ніяк не порушує 
права конкретних осіб, а для волевияв-
лення громади існують громадські орга-
нізації та Тарасівська сільська рада. 

Місцева жителька Тетяна Антюхова на-
голошує, що план кладовища погоджува-
ли без відома населення. Крім того, пла-
ни містобудування, які сільська рада по-
дає на розгляд у судах, постійно зміню-
ються відповідно до ситуації. Той план, 
що є у відкритому доступі, занадто роз-

митий, щоб взагалі щось зрозуміти. Гро-
мада навіть провела незалежну експерти-
зу, що виявила порушення будівництвом 
санітарної зони.

А «Фундація «Сімейна пам’ять» продов-
жує агітувати жителів села за нове кла-
довище, підкидаючи під будинки інфор-
маційні листівки. Обіцяють безкоштов-
ні місця та передачу 60% ділянки керів-
ництву Тарасівської сільської ради. Меш-
канці села сумніваються у правдивості ін-
формації і бояться, що їх домівка пере-
твориться у суцільне кладовище.

Катерина БЕНКЕ

Із Тарасівки хочуть зробити міжнародне кладовище
Тарасівська сільська рада не 
збирається поступатися мешканцям 
і продовжує створення кладовища 
розміром в 10 га.

Рейтинг 
брехунів 

стор. 6

Які зміни очікують 
на медицину Вишневого?

стор. 7

Яскраві перлини 
Туреччини

17 червня у Вишневому з нагоди Дня медичного працівника відбувся захід,
на якому привітали лікарів міста. Зокрема, й тих, які будуть працювати 
у Центрі надання первинної медичної допомоги (ПМД) у Вишневому 

на базі міської поліклініки.

Минуле нашого
народу
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Жителі Вишневого неодноразово cтикалися 
з проблемою переповнення не лише шкіл, а 
й дитячих садків. 

Але розв’язати питання одного з таких закла-
дів можливо. Вже більше 10 
років Пенсійний фонд Киє-
во-Святошинського району 
займає частину садка «На-
мистинка» у Вишневому по 
вул. Святошинська, 50, яка 
складає 1000 м2, а це майже 
половина будівлі.

Відомо, що у 2003 році Ви-
шнева міська рада передала 
в оренду Києво-Святошин-
ському об’єднаному управ-
лінню Пенсійного фонду 
України у Київській області 
частину приміщення дитячо-
го садка для розміщення ор-
ганізації.

У 2015 році договір орен-
ди закінчився, проте управ-
ління Пенсійного фонду, не-
зважаючи на вимоги Закону 
України «Про оренду державного та комунально-
го майна», повертати приміщення власнику, Ви-
шневій міській раді, не збирається. Також, згідно 
із Законом України «Про освіту», наразі частина 

даного приміщення не використовується за при-
значенням, тобто для потреб навчально-вихов-
ного процесу.

У зв’язку з цим прокуратурою Київської облас-
ті пред’явлено позов до суду, який повністю за-

довольнив вимоги Вишневої міської ради щодо 
звільнення Пенсійним фондом приміщення у  ди-
тячому садочку та передачі його міській раді.

Олена КОРОЛЬОВА

8 червня у Вишнівському 
центрі творчості дітей та 
юнацтва відбувся випус-
кний бал школи естетичного 
виховання для дошкільнят.
Випускний – завжди свято, 

особливо для малят, адже для 
них він проходить вперше. На 
урочистому заході були присут-
ні найдорожчі люди − батьки 
і родичі −, а також гості та ви-
хователі. Маленькі випускни-
ки танцювали, співали, розпо-
відали вірші, а рідні милували-
ся дітками та фотографували їх. 
Дошкільнятам бажали щасли-
вої дороги, багатьох життєвих 
відкриттів, гарного навчання в 
школі. В кінці свята випускни-
кам вручили грамоти за сумлін-
не ставлення до навчання, напо-
легливість та старанність, а та-
кож подарунки і медалі. 

Чим школа естетичного вихо-
вання відрізняється від садоч-

ка? Розповідає директор цен-
тру творчості Тетяна Стамено-
ва: “Це діти, які не ходять у са-
дочок, але їм потрібен соціум, 
де вони матимуть змогу розви-
ватися. Тому центр творчості 
має цілий комплекс предметів, 
які вони вивчають, на тиждень 
12 уроків, зокрема, математика, 
грамота, англійська мова, хоре-
ографія, вокал та образотворче 
мистецтво. Загалом ми маємо 
три групи, де навчається макси-
мум по 10 осіб в кожній, на відмі-
ну від садочка, де все переповне-
но. Ми пишаємося, що наші діти 
багато знають та отримують 
хорошу підготовку до школи. На 
жаль, у центрі творчості недо-
статньо приміщень, щоб навча-
ти більше дітей, бо бажаючих 
вистачає, але у зв’язку з обмеже-
ною кількістю місць, ми не маємо 
можливості взяти всіх”.

Альона ТКАЧЕНКО

Будівництво соціальних об’єк-
тів, мереж водопостачання та во-
довідведення тощо – нагальні пи-
тання сьогодення. Оскільки міс-
цеві бюджети не можуть само-
стійно покрити всі витрати на бу-
дівництво, залучаються субвенції 
з бюджетів вищих рівнів, але ча-
стіше вирішення фінансового пи-
тання затягується на роки, тому 
на допомогу може прийти бізнес.

У селі Крюківщина будівниц-
тво школи – найбільш болючі-
ше питання, адже учні навча-
ються у дві зміни, що створює 
некомфортні умови як для ді-
тей, так і для навчального про-
цесу загалом. У зв’язку з цим 1,5 
роки тому розроблено проект 
навчального закладу на 528 уч-
нів. Вартість спорудження шко-
ли становить 92 млн грн. Звісно, 
державний та місцевий бюджет  
не в змозі повністю профінансу-
вати будівництво. Тому ведуть-
ся переговори між сільською 
радою Крюківщини та забудов-
никами. Їм запропонували взя-
ти участь у будівництві школи, 

адже з кожним роком з’явля-
ються нові житлові масиви та 
молоді сім’ї, яким не буде куди 
віддати на навчання дитину.

У обговоренні цього питан-
ня взяли участь директор КП 
«УКБ» Олексій Палієнко, депу-
тат обласної ради Микола Ля-
шенко, представники забудов-
ників. Директор Крюківщин-
ської ЗОШ Анатолій Сніцар за-
пропонував забезпечити жит-
лом педагогів, яких треба буде 
запрошувати на роботу у зв’яз-
ку зі значним збільшенням кіль-
кості учнів. Також Директор КП 
«УКБ» Олексій Палієнко розпо-
вів про проект дощової каналі-
зації, який пройшов експертизу 
та чекає на тендер. Вартість ро-
біт становитиме 32 млн грн.

Наразі в Крюківщині триває 
будівництво нового корпусу 
ДНЗ «Барвінок», а також на ста-
дії будівництва дитячий садок 
на 120 місць та початкова школа 
на 60 місць в ЖК «Євромісто».

Олена КОРОЛЬОВА

Кількість дітей у вишнівському садочку 
може збільшитися вдвічі

Літо – спекотна пора, тому людям завжди хочеть-
ся знаходитися ближче до водойм. Проте, якщо не 
дотримуватися правил безпеки, такий відпочинок 
може закінчитися трагічно.

9 червня в селі Крюківщина на озері «Крючок» 
потонув молодий хлопець. Як повідомляє «Інфор-
матор», він відзначав День народження разом із 
друзями і вирішив стрибнути з пірсу у воду, але 
після чергового стрибку не виплив. Із дна озера 
його дістали друзі.

Лікарі до останнього боролися за його життя 
протягом 40 хвилин. На жаль, врятувати хлопця 
так і не вдалося. На місці події працювала «швид-
ка» і слідчо-оперативна група.

Трагічна загибель хлопця

У Крюківщині побудують школу
завдяки бізнесу

Випускний для дошкільнят

12 червня у Вишневому на базі спортивно-тре-
нувального комплексу на території частини тех-
нічної служби пройшов чемпіонат України з по-
жежно-прикладного спорту серед рятувальників. 
У заході взяли участь 27 команд.

Традиційно урочисте відкриття розпочалося 
хвилиною мовчання в пам’ять загиблих рятуваль-
ників-вогнеборців та підняттям державного пра-
пора.

Найскладніша робота – це рятувати людей. Ря-
тувальники несуть величезну відповідальність за 
свою роботу, тому тільки сміливі і сильні духом 
люди можуть стати ними. У розвинутих країнах 
світу кількість пожежних становить в середньому 
0,7% від кількості населення, а в Україні такий по-
казник – лише 0,1%.

Програма чемпіонату була дуже насиченою, а на 
учасників чекали непрості і цікаві випробуван-
ня. Вони продемонстрували професійні навички, 
спритність, фізичну підготовку та витривалість. 
Також змагалися у підніманні штурмової драбини 
на 2-й, 3-й, 4-й поверхи навчальної башти. Впер-
ше на змаганнях повноправно брали участь жін-
ки-рятувальниці.

На урочистому відкритті були присутні вико-
нуючий обов’язки голови ДСНС України Олег 
Мельчуцький, численні гості з державних установ 
та організацій правоохоронних органів і силових 
структур, ветерани пожежно-рятувальної служ-
би, представники громадськості.

Наприкінці тяжкого «бойового» дня призе-
рів було нагороджено грамотами та подарунка-
ми. “Подібні змагання серед рятувальників прово-
дяться з метою вдосконалення професійних нави-
чок, сприяння обміну досвідом між рятувальними 
підрозділами та можливості продемонструвати 
свої спортивні напрацювання і досягнення”, – за-
значили у ДСНС.

Головне управління ДСНС України 
в Київській області

Чемпіонат України серед 
пожежно-рятувальних підрозділів
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У минулому році фактчекінговий про-
ект VoxCheck два місяці стежив за ви-
словлюваннями 20 топ-політиків, які 
формують політичний порядок денний. 
Фактчекери зібрали 424 цитати, з яких 
лише трохи більше третини виявили-
ся правдивими. Тобто в двох випадках з 
трьох політики відверто брешуть, мані-
пулюють або сильно перебільшують. 

Рейтинг брехунів та 
маніпуляторів

На першому місці в топі найменш 
правдивих політиків Юлія Тимошенко з 
«Батьківщини», на другому — Вадим Ра-
бінович з фракції «Опозиційний блок», 
на третьому — його колега Юрій Бойко. 
Замикають п’ятірку найбільш неправди-
вих Олександр Вілкул («Опоблок») і Олег 
Березюк («Самопоміч»).

За два місяці проект зібрав 46 фактоло-
гічних цитат Юлії Тимошенко, які можна 
перевірити. З них всього чотири не місти-
ли брехні чи маніпуляції — тобто менше 
10%. Три з чотирьох правдивих цитат — 
це повтори про те, що, за даними ООН, 
60% людей в Україні перебувають за ме-
жею бідності. Це правда, хоча знайти, як 
ООН порахувала відсоток і що організа-
ція має на увазі під межею бідності, не 
вдалося. В ході проекту фактчекери про-
вели контент-аналіз: оцінили конотацію 
(емоційне забарвлення) висловлювань 
політиків. 95% усіх цитат Тимошенко ви-
явилися негативно зарядженими. «Зубо-
жіння», «геноцид», «знищення людей» 
— ці улюблені епітети Тимошенко вже 
стали мемами в соцмережах. 

Тимошенко — політик-професіонал зі 
стажем і тому підкріплює свої слова ста-
тистикою: 70% її цитат містять дані. Най-
частіше вона використовує правильну 
статистику, не взяту з голови.

Чому ж так мало правди в її словах? У 
26% висловлювань Тимошенко можна 
знайти відверту неправду. При цьому 
майже в половині цитат лідера «Батьків-
щини» виявлена маніпуляція. Взяти пра-
вильну статистику і перекрутити її до не-
впізнанності — улюблений риторичний 
прийом політика.

За цитатами Тимошенко можна скласти 
антологію маніпуляцій:

1. опускає частину інформації;
2. підмінює поняття;
3. завищує або занижує оцінку;
4. некоректно порівнює дані.
Яскравий приклад маніпуляцій в стилі 

Тимошенко — те, як вона описувала пен-
сійну реформу минулої осені. Мовляв, 

влада підвищує українцям пен-
сійний вік до 65 років і скорочує 
коефіцієнт при нарахуванні пен-
сій за кожен відпрацьований рік. 

Все правда. За винятком кіль-
кох деталей. По-перше, укра-
їнці виходитимуть на пенсію 
в 65 років тільки з 2028 року. 
По-друге, коефіцієнт дійсно 
знижується, але на його тлі 
збільшується зарплата для роз-
рахунку пенсій. В такий спосіб 
вони вирівнюються для тих, 
хто виходив на заслужений 
відпочинок в різні роки. Тобто 
Тимошенко навмисно опускає 
частину інформації. 

На другому місці в рейтингу 
головних «брехунів» — Вадим 
Рабінович. У нього VoxCheck 
перевірив 30 цитат за два міся-
ці, з яких правдою виявилися 
лише 4 (або 13%). Як і Тимо-
шенко, він полюбляє статисти-
ку, але негатива у його промовах ще біль-
ше. Однак, якщо Тимошенко маніпулює 
зі знанням справи, то Рабінович часом 
просто плутає дані або не розуміє, про 
що говорить. 

Взяти хоча б його фрази про те, що «най-
більші інвестиції в цьому році прийшли в 
Україну з Росії» та «гастарбайтери принес-
ли до держбюджету понад 4,2 млрд». Гроші 
заробітчан не йдуть до бюджету — їх от-
римують родичі українців, що працюють 
за кордоном. При цьому дані абсолютно 
неправильні: гастарбайтери з Росії присла-
ли в Україну у першому півріччі $ 300 млн 
(інших даних наразі немає), а російські 
інвестори вклали $ 119 млн, і це далеко не 
найбільший показник.

Замикає трійку лідерів в рейтингу най-
більш неправдивих політиків Юрій Бой-
ко, співкерівник Опозиційного блоку. 
Він акуратніший з даними, хоча правди 
в його словах не набагато більше, ніж у 
Тимошенко та Рабіновича — 16% прав-
дивих цитат (з 31 перевіреної цитати — 
всього 5 правда).

Бойко теж напирає на статистику і нега-
тив, він один з найактивніших критиків 
уряду у Верховній Раді.

Як ми рахували
У вересні-жовтні 2017 команда VoxCheck 

щодня відстежував слова 20 політиків, які 
визначають політичний порядок в нашій 
країні і формують свідомість виборців. 
Президент, прем’єр, голови фракцій в 
парламенті, їх заступники або медійно 
активні депутати плюс пара позафракцій-

них політиків / поза парламентом.
Ми слідкували за їх словами в YouTube, 

на телебаченні, на офіційних сторінках у 
Facebook, на сайтах партій та у новинах.

(Див. рейтинг на схемі)
У кінцевий рейтинг увійшли 15 з 20 по-

літиків, які зробили за вересень-жовтень 
10 і більше заяв, які містять факти, які 
можна перевірити. Політики в рейтингу 
«брехунів та маніпуляторів» проранжо-
вані за сумарною часткою неправдивихх, 
маніпулятивних та сильно перебільше-
них заяв за період моніторингу.

 Найправдивіші вислови
• «За даними Європейської бізнес-асо-

ціації, 86% її учасників оптимістично ди-
вляться на розвиток України», «Ми вже 
другий рік поспіль утримуємо економіч-
не зростання» (Володимир Гройсман).

• «Індекс інвестиційної привабливості 
ЄБА став позитивним», «ВВП зростає шість 
кварталів поспіль»  (Петро Порошенко).

• «Надходження до місцевих бюджетів 
збільшилися» (Володимир Гройсман та  
Петро Порошенко).

Все це правда. Якби Гройсман і Поро-
шенко говорили більш емоційно, то ми 
б почули про небувале зростання ВВП і 
загальне щастя українців. Але політики 
обережні у висловлюваннях і намагають-
ся не дратувати електорат явно неправ-
дивими твердженнями.

Риторика Міхеїла Саакашвілі карди-
нально відрізняється від промов Поро-
шенка і Гройсмана. У 60% випадків він 
говорить про негатив, половина цитат 

містять емоційне забарвлення. Він обурю-
ється щоразу, як йде мова про стан укра-
їнської економіки і боротьби з корупцією, 
але позитивно описує свої досягнення в 
Грузії. І в першому, і в другому випадку 
він в основному правдивий. Хоча любить 
і перебільшити — як свої успіхи в Одесі 
або Грузії, так і проблеми України.

Ознаки брехні та маніпуляції
Аналіз VoxCheck показав: якщо україн-

ський політик когось лає, то швидше за 
все це буде брехня або маніпуляція. Роз-
пізнати правду без перевірки даних теж 
досить просто: її найчастіше говорять в 
позитивному контексті — коли чимось 
хваляться, наприклад. 70% цитат з пози-
тивною конотацією — правдиві.

Разом з тим, якщо політик посилається 
на статистику і дані, не факт, що він не 
бреше. Велика ймовірність, що він змані-
пулює або використає недостовірні дані.

Аналіз VoxCheck показав: представни-
ки влади в Україні — принаймні на даний 
момент — значно частіше говорять прав-
ду, ніж опозиція. Єдиний виняток з цього 
правила — Міхеїл Саакашвілі. Втім, прав-
дивість не означає кристальну чесність. 
Це лише вміння вибрати тему, у якій полі-
тик дійсно компетентний. Тому VoxCheck 
рекомендує орієнтуватися не тільки на 
слова політиків, але й на їхні вчинки.

Олена ШКАРПОВА, редактор 
проекту VoxCheck і команда 

аналітиків, наукових редакторів 
і волонтерів VoxCheck

Теорія брехні: перший рейтинг
популістів і брехунів

 в українській політиці

«Промисловість зростає, експорт збільшується, 
країна піднялася в міжнародних рейтингах, поли-
лися інвестиції, будуються дороги». «Тотальне 
зубожіння людей, геноцид, влада знищує населен-
ня, 60% людей за межею бідності, гіперінфляція». 
Так виглядає наша країна у виступах української 
влади і опозиції. Кому вірити? 

Юлія Тимошенко
Вадим Рабинович

Юрій Бойко
Олександр Вілкул

Олег Березюк
Дмитро Добродомов

Андрій Лозовий
Сергій Соболєв

Олег Ляшко
Іван Крутько

Ярослав Москаленко 
Андрій Садовий

Міхеїл Саакашвілі
Петро Порошенко

Володимир Гройсман

Пройшов майже рік з того часу, 
як Генеральний прокурор України 
Юрій Луценко назвав Ірпінь укра-
їнським Чикаго. 
Тоді, 23 червня 2017 року, під час на-

ради із силовиками у Житомирі він за-
явив “Ірпінь – точка місцевого Чикаго. 
Ви це знаєте? Вже всі українські ЗМІ пи-
шуть про те, що це поєднання криміна-
літету із правлячими хабарниками. Всі 
про це знають. Ви не бачите сотні за-

критих проваджень?”.
Але за рік справа так і не зрушила з 

місця. Тому 16 червня понад 500 жите-
лів Приірпіння взяли участь у мирному 
протесті, вимагаючи від Генпрокурора 
нарешті покласти край беззаконню, яке 
чинить місцева влада і довести до спра-
ведливого завершення десятки кримі-
нальних справ, які стосуються мера Ір-
пеня та його оточення. Люди вимагали: 
“Допоможіть нам, якщо ваше слово чо-
гось варте!”.

Автопробіг проти корупції
Акція протесту розпочалася з автопро-

бігу різними районами Ірпеня із прапора-
ми, плакатами та гучномовцями. У ньому 
взяли участь пересічні громадяни, активі-
сти, представники багатьох громадських 
організацій. Головний меседж, який нама-
галися донести мітингувальники до лю-
дей і влади – в Ірпені не все так добре, як 
у рекламах забудовників та мерської пар-
тії  “Нові обличчя”, а підтримка Карплю-

ка не є такою масовою, як може здатися  
на перший погляд. Насправді дуже багато 
людей виступають проти забудови і розу-
міють, що все не так, як на рекламних кар-
тинках команди мера, яка в унісон голосує 
за його загарбницькі інтереси, не думаю-
чи про майбутнє своїх дітей.

Однією із зупинок під час автопро-
бігу став відомий всьому регіону жит-
ловий район, де, зокрема, розташовані 
ЖК Rich Town та “Синергія”. 

Жителі Ірпінського регіону Київщини вимагають від Юрія Луценка
припинити беззаконня місцевої влади

Продовження на сторінці 4.
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ГРОМАДСЬКА РАДА: ГОСПОДАР ЧИ ПРИСЛУГА?
Громадська рада — це орган, який надає громадянам можливості

здійснювати вплив на прийняття рішень місцевим виконкомом.

Учасники — члени громадських організацій
                     (їхня кількість визначається окремо в кожному випадку).

Голова — обирається шляхом відкритого голосування 
                  на термін діяльності громадської ради.

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

• створення умов для реалізації громадянами 
   права на участь в управлінні державними справами;
• здійснення контролю за діяльністю органів 
   виконавчої влади та місцевого самоврядування;
• сприяння врахуванню органом виконавчої влади та  
   місцевого самоврядування громадської думки;
• інші завдання в межах повноважень 
   громадської ради.

Зверніть увагу!
Нерідко громадську раду створюють при місцевому голові і 

використовують для “протягування” вигідних для нього рішень. 
Наприклад, голосування за забудову зелених зон тощо. Таким 
чином громадська рада часто перетворюється на відверто ки-
шеньковий проект влади, який створює ілюзію, що більшість 
громади підтримує діяння мера та його команди.

Хочете змінювати життя 
на Київщині на краще? 

Телефонуйте: (097) 111-91-91; (063) 111-91-91; www.facebook.com/zinevych.oleksii

Важливо!
Громадська рада має інформувати в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, 

прийняті рішення та їх виконання на офіційному сайті місцевої ради, у засобах масової інформа-
ції, що підпорядковані органам місцевої влади та в інший прийнятий спосіб (про рішення — не пі-
зніше 10 днів із днях їх прийняття). Також вона має організовувати публічні заходи для обговорен-
ня актуальних місцевих питань, готувати та оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність.

Хто?

Теми засідань ГР Основні завдання ГР

Через те, що громадські ради інколи використовують із маніпулятивною метою 
(задля надання непопулярним рішенням вигляду громадської ініціативи) їх ефек-
тивність доволі низька. Тож громадянам варто звернути увагу на інші форми уча-
сті у роботі ради. 

Громадські слухання. Одна з найбільш поширених форм здійснення місцевого 
самоврядування, яка проводиться у формі зборів громадян із голосуванням у 
відкритому режимі (у комунальних приміщеннях або на вулиці).

Місцева ініціатива. Це право громадян самостійно готувати проекти. Після цього їх мають вноси-
ти на розгляд ради. Сучасна форма місцевої ініціативи — електронна петиція.

Органи самоорганізації населення (ОСН). Це будинкові, вуличні та квартальні комітети. Місцева 
рада може додатково наділяти ОСНи частиною своїх повноважень з передачею їм додаткових 
ресурсів. Але внаслідок невдалого законодавчого оформлення ОСНи часто не є ефективними.

Робочі групи постійних комісій ради. Це органи влади, які мають визначений законом обсяг прав. 
За їх допомогою можна впливати на ухвалення владних рішень.

Пікет. Дуже дієва форма висловлення думок. Навіть одна людина має можливість донести свої 
ідеї до влади.

Інші форми співпраці громади і влади

Організаційні засади
• Основною формою роботи громадської ради є засідання, що про-
водяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. 
• Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за 
ініціативою її голови, місцевого голови або однієї третини загально-
го складу її членів.
• Повідомлення про скликання засідань громадської ради, вклю-
чно з позачерговими, доводяться до відома кожного її члена не 
пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються 
на офіційному веб-сайті виконавчого комітету місцевої ради.
• Засідання громадської ради є правоможними, якщо на них 
присутні більше половини її членів.
• Засідання громадської ради проводяться відкрито (доступ на них 
має кожен).
• Член громадської ради, який має намір запропонувати питання 
до порядку денного засідання Громадської ради, зобов’язаний 
не менше як за 10 днів до проведення засідання  зареєструвати 
у секретаря громадської ради назву запропонованого питання та 
надати текст.
• У засіданнях громадської ради може брати участь з правом 
дорадчого голосу місцевий голова, його заступник або інший 
уповноважений представник виконавчого комітету.
• Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі 
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 
засіданні.
• Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є 
обов’язковими для розгляду виконавчим комітетом, оформлюються 
протоколами, що підписуються головою та секретарем.
• Установчі документи, склад громадської ради, протоколи 
засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а 
також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язко-
вому порядку виконавчим комітетом розміщуються на офіційному 
сайті місцевої ради.

Голос народу

Зупинилися тут невипадково, пояс-
нює голова Громадського руху “Захист 
зелених зон Київщини” Лаврентій Ку-
халейшвілі: “Ми заїхали сюди, щоб 
люди побачили, наскільки тут масо-
ва забудова. Ви ж бачите, скільки тут 
новобудов і жодних умов для людей не 
створено! Один садочок, школи немає… 
Як тут люди будуть жити?! А ще хо-
чуть заплаву тут забудувати. Ми ро-
зуміємо, що влада хоче набити свої без-
донні гумові кишені і поїхати звідси. До-
бре, що люди вже розуміють це і вийшли 
висловити свій протест”.

На межі відчаю
Останньою і головною зупинкою ав-

топробігу стало село Стоянка, де зна-
ходиться дачний будинок Юрія Луцен-
ка. Щоб звернути увагу на бездіяльність 
правоохоронних органів, люди прове-
ли символічний флешмоб – “похоронну 
процесію” Кримінального кодексу, Кон-
ституції та інших законодавчих актів, 
під час якої розсіювали “дощ” із грошо-
вих купюр (натяк на корумпованість чи-
новників). Після флешмобу перейшли 
до озвучення проблемних питань.

Багато проблем у жителів ЖК Rich 
Town, зокрема, зі світлом і газом. Ось що 
розповідає мешканець комплексу Воло-
димир Позиніч: “Люди сидять без газу, 

без світла. Ми вимагаємо 
побудувати на терито-
рії комплексу трансфор-
маторну підстанцію! У 
нашому ЖК 1000 квар-
тир, але немає шкіл, не 
вистачає садочків і пар-
кувальних місць (хоча за-
будовник обіцяв їх кож-
ному). Ми писали сотні 
звернень до правоохорон-
них органів, та резуль-
тату немає”.

Без світла роками живуть 
і мешканці однієї з вулиць 
мікрорайону Стоянка. Гро-
мадський активіст, жи-
тель району Іван Похвальний обурений 
тим, що ситуація залишається без змін ще 
з 2015 року: “Ми намагаємося домогтися з 
2015 року, щоб нам на вулицю провели елек-
троенергію. Зі стовпів ми протягнемо самі. 
Протягом 3-ох років ми ведемо активну 
переписку з “Київобленерго” та ірпінською 
адміністрацією. Нам завжди обіцяють, що 
найближчим часом вирішать наше питан-
ня. Ми до цього часу без світла”.

Тим часом депутат Ірпінської міської 
ради Сергій Глиняний піднімає тему не-
стачі шкіл та садочків: “Людей дурять 
плакатами, що буде школа. Не вказано ні 
місця, ні яка школа. Забудовують запла-
ву. Туди вкидають немалі кошти, звід-
ти вивозять цінний грунт, переводять в 
нецінний. Звісно, він буде нецінний, адже 

туди скидають будівельне сміття”.
Темою забудови заплави вже три роки 

переймається і місцева мешканка Тетя-
на Зубрієнко: “Я три роки веду бороть-
бу за збереження заплави річки Ірпінь. 
Тримала не один лист з Генпрокуратури, 
в якому було сказано, що все під контр-
олем, ведеться розслідування. Держгео-
кадастр дав заключення, що є склад зло-
чину. Але чому його три роки розсліду-
ють?! Прошу Юрія Луценка з‘ясувати, 
хто “кришує” це питання в обласній чи 
Генеральній прокуратурі!”.

Борітеся — поборете!
Загальне коло проблем та шляхи їх 

вирішення окреслив громадський ак-
тивіст, засновник “Громадської ініці-
ативи” Олексій Зіневич: “Наш мер в 

минулому є найбільшим забудовником 
у регіоні. Зараз підтримує наближених 
до себе забудовників. Вони отримують 
землю, рубають ліс, забруднюють і за-
будовують заплаву. Незважаючи на те, 
що бюджет міста понад 800 млн грн, 
у людей дуже багато соціальних про-
блем, серед яких непридатна до вживан-
ня вода і постійне вимкнення електрое-
нергії, адже старі комунікації не витри-
мують. У нас 10 житлових комплексів 
недобудовані стоять”.

Громадський активіст, директор юри-
дичної компанії “ПравоЕксперт” Сер-
гій Гапон попросив громадськість під-
тримати меморандум з вимогами до 
Генпрокуратури та Ірпінської міської 
ради, який 18 червня направили до від-
повідних органів. “У минулому році  ми 
зверталися до Генпрокуратури і Пре-
зидента, зібрали 7 тисяч підписів. На 
жаль, це не принесло бажаного резуль-
тату, тому ми повторюємо звернення 
з вимогами до Юрія Луценка”. 

Що далі?
Акція завершилася, але боротьба три-

ває. Попереду ще багато справ, які не-
обхідно робити лише спільними зусил-
лями, пам’ятаючи, що єдиним джере-
лом влади в Україні є народ. Сподіває-
мося, що Юрій Луценко нарешті реалі-
зує кинутий колись лозунг: “Бандитам 
— тюрми!”. 

В іншому випадку за помилки ниніш-
ньої влади доведеться розплачуватися на-
шим дітям. Адже, як говорив французь-
кий філософ Дені Дідро: “Існує два проку-
рори — той, який карає за провини проти 
суспільства, інший — сама природа”.

Юлія ГАПОН

Жителі Ірпінського регіону Київщини вимагають від 
Юрія Луценка припинити беззаконня місцевої влади
Закінчення. Початок на сторінці 3.
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«Євро 2000» продовжує 
незаконну забудову
На місці запланованого у 2017 році парку буді-

вельна компанія «Євро 2000» продовжує спору-
дження житлового кварталу.

8 червня акти-
вістам організа-
ції «Діти Вишне-
вого» вдалося за-
довольнити по-
зов щодо зупин-
ки будівництва 
багатоповерхівки 
за адресою Кік-
відзе ½, а також 
припинити ви-
дачу дозволів на 
будівництво ін-
ших об’єктів. Не-
зважаючи на це, 
11 червня активі-
сти помітили, що 
на території про-
довжують пра-
цювати будівель-
ні крани та ввозяться нові матеріали.

Нагадаємо, у 2017 році у планах містобудуван-
ня міста Вишневе було зазначено, що цю терито-
рію займатимуть зелені насадження. У грудні 2017 
року Державна архітектурна інспекція України 
надала дозвіл ТОВ «Євро 2000» на спорудження 
житлових багатоповерхівок. 

Нова поліцейська станція 

15 червня у місті Вишневе відбулося відкриття 
поліцейського відділку, що нестиме службу як у 
Вишневому, так і в селах Крюківщина та Свято-
петрівське.

«Якщо говорити про місто Вишневе, то зменши-
лась кількість фактів пограбувань та вуличної зло-
чинності, тобто є позитивний результат в присут-
ності такого підрозділу», ‒ говорить начальник 
поліції Київщини.

Нова станція обладнана сучасною технікою, має 
кімнату, де можна проводити відеоспостереження 
через камери на вулицях міста.

У відділі завжди будуть знаходитись працівни-
ки поліції, до яких можна звернутись із заявами. 
Сюди ж буде здійснюватись доставка потерпілих 
та правопорушників. 

«Дніпровський круг» у Боярці
ввели в експлуатацію
16-поверховий будинок «Дніпровський круг», 

що близько 10 років не вводився в експлуатацію, 
офіційно отримав сертифікат готовності до про-
живання.

Після зустрічі ініціативної групи мешканців бу-
динку з представниками Київської обласної дер-
жавної адміністрації та декількох нарад КОДА та 
Боярської міської ради новобудова отримала ста-
тус готової до експлуатації. В 2007 році по вулиці 

Білогородська, 51 почалось будівництво 
житлового комплексу «Дніпровський 

круг». Деякі сім’ї змогли поміняти 
свої старі квартири на нові 

у житловому комплексі. 
Проте через 

те, що будинок 
не був зданий 
в експлуата-
цію, мешкан-
ці мали низь-
ку якість ко-
мунального 
обслуговуван-
ня те не мог-
ли оформити 
прописку.

У Боярці відбувся 
футбольний матч на честь 
Плаксицького

10 червня на стадіоні «Зеніт», який побудовано 
за кошти мецената Андрія Плаксицького, відбувся 
пам’ятний матч між юними футболістами.

Організаторами змагань стали Боярська міська 
рада та Боярська ДЮСШ. У турнірі взяли участь 
чотири команди, дві з них – боярські. Першу схо-
динку посіла київська команда «Спартак», друге 
місце – команда Боярської ДЮСШ.

Андрій Плаксицький – меценат, який спонсору-
вав спорудження стадіону «Зеніт» у Боярці, заги-
нув 27 червня 2007 року. На гру пам’яті завітала 
вдова Плаксицького – Оксана. Вона розповіла, що 
чоловік завжди був палким фанатом гри і приді-
ляв багато уваги розвитку дитячого футболу.

Пожежа на сміттєзвалищі 
в Тарасівці
11 червня близько 18 години на несанкціонова-

ному сміттєзвалищі в селі Тарасівка сталася поже-
жа. Про це повідомив громадський активіст Олек-
сандр Королевський, який помітив чорний дим та 
був присутній при ліквідації пожежі.

Королевський також зазначив, що першою до 
пожежників звернулася виконувач обов’язків ста-
рости Тетяна Зубко. Мешканці Тарасівки висло-
вили недовіру до Олександра Королевського че-
рез його швидке прибуття до місця пожежі.

У Києво-Святошинському 
районі ввели онлайн-кон-
сультації лікарів

Із 13 червня жителі Києво-Святошинського ра-
йону мають змогу отримати медичну консульта-
цію по Viber.

Про це заявила голова Києво-Святошинської 
РДА на офіційному сайті.

Мешканці району можуть двічі на місяць (по 
середах з 14:00 по 17:00) проконсультуватися у 
лікарів таких спеціальностей: ендокринолог, не-
вролог, інфекціоніст, стоматолог-ортопед, кар-
діолог, акушер-гінеколог, психіатр та ЛОР. Кон-
сультації можливі як у письмовому вигляді, так 
і по відеозв’язку у додатку Viber.

Забудовника змусили через
суд заплатити півмільйона
гривень пайової участі
Прокуратура Київської області домоглася спла-

ти до місцевого бюджету с. Святопетрівське  Ки-
єво-Святошинського району понад 500 тис. грн. 
Гроші були сплачені забудовником як пайова 
участь у розвитку інженерно-транспортної та со-
ціальної інфраструктури села.

Забудовник ввів в експлуатацію 63-квартирний 
житловий будинок з вбудованими нежитловими 
приміщеннями. Однак при цьому  ухилився від 
укладення договору про пайову участь у розвит-
ку с. Святопетровское з органом місцевого само-
врядування. З огляду на ці факти, Києво-Свято-
шинська місцева прокуратура пред’явила позов до 
суду про стягнення збитків у вигляді упущеної ви-
годи. В ході розгляду справи забудовник уклав до-
говір пайової участі з Святопетрівською  сільра-
дою і добровільно сплатив гроші в бюджет села.

14 червня голова Ки-
єво-Святошинської 
РДА Мирослава Смір-
нова відвідала бу-
дівництво амбулато-
рії в Білогородці. Про 
це повідомляє Киє-
во-Святошинська ра-
йонна державна адмі-
ністрація на своїй сто-
рінці у Facebook.

Будівництво Білого-
родської амбулаторії 
загальної практики сі-
мейноії медицини ведеться пов-
ністю за рахунок бюджетних ко-
штів. Мирослава Смірнова за-
значає, що зовнішні роботи вже 
завершені. За проектом в амбу-

латорії багато вікон та плану-
ється інтер’єр у світлих тонах. 
Об’єкт має площу 2000 м2.

Нагадаємо, будівництво Бі-
логородської амбулаторії поча-
лось у червні 2017 року.

Амбулаторія в Білогородці 
на завершальному етапі

Сторінку підготувала Катерина БЕНКЕ

16 червня в Софіївській Борщагівці 67-річний чоловік здійснив 
вбивство свого родича двома пострілами з мисливської рушниці. 
Прокуратура відкрила проти підозрюваного справу за ч. 1 ст. 115 
Кримінального Кодексу України.

Києво-Святошинська місцева прокуратура повідомляє, що за вчи-
нені чоловіком дії йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

У Софіївській Борщагівці 
затримали підозрюваного 
у вбивстві

До нашого району завітали 
іноземні вчені
В рамках науково-практичної конференції міжнародного рівня 

«Зброя: право на гідність», що відбулась 12-14 червня, іноземна деле-
гація дослідників відвідала пам’ятки Києво-Святошинського району. 
Про це повідомляє телеканал «Рух 24».

На запрошення голови громадського об’єднання «РУХ територі-
альних громад» Олександра Тигова вчені завітали до музею «Від 
Майдану до АТО», що знаходиться у Святопетрівському, потім від-
відали пам’ятник князю Володимиру у Білогородці, а також Бояр-
ський краєзнавчий музей.

У Тарасівці відкрили реабіліта-
ційни центр для безхатченків 
12 червня розпочав свою роботу центр реабілітації для людей, які 

не мають власного дому. Будівля побудована за ініціативою цер-
кви «Скинія» на пожертви вірян та громадської організації «Укра-

їно, живи».
Доктор богослов’я, 

координатор церкви 
«Скинія» розповідає, 
що центр не тільки ма-
теріально допомагає 
безхатченкам, а й про-
водить реабілітацію та 
соціалізацію людей. 

Зараз в центрі по-
стійно перебуває 12-15 
осіб, які регулярно от-
римують медичну та 
психологічну допомо-
гу, а також харчування.

Києво-Святошинська місцева 
прокуратура закінчила досудо-
ве слідство щодо справи вбив-
ства 34-річною жінкою свого 
співмешканця. Обвинувальний 
акт направлено до суду для по-
дальшого слухання. Жінці за-
грожує від 7 до 15 років за гра-
тами. Про це повідомила  Киє-
во-Святошинська місцева про-
куратура  на своїй сторінці у 
Facebook.

1 січня цього року між чолові-
ком і жінкою в нетверезому ста-
ні відбулась сварка. Обвинува-

чена нанесла чоловіку декіль-
ка ударів по голові порожньою 
пляшкою з-під горілки. Від пора-
нень чоловік помер. Жінка отри-
має покарання згідно з частиною 
1 ст. 115 Кримінального Кодексу 
України (умисне вбивство).

Прокуратура завершила 
розслідування вбивства у 
Києво-Святошинському районі



6 Вишневе • 22 червня 2018 року • №9 (25)РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

• Галина КАМІНСЬКА

•  ДОЗВІЛЛЯ  •

Крім того, організатори вла-
штували відвідувачам народні 
гуляння, а атмосферу справж-
нього свята дарували запальні 
національні ігри, українські піс-
ні та козацький куліш.

Всі бажаючі мали змогу поба-
чити видатних представників 
народу від часів Київської Русі 
до сьогодення у 3D-фігурах ви-
датних українців. У колоритній 
атмосфері люди могли розди-
витися фігури Кузьми, Яни Зін-

кевич, Ігоря Гордійчука, Богда-
на Ступки, Григорія Сковороди, 
Петра Могили, Богдана Хмель-
ницького, княгині Ольги та ба-
гатьох інших і сфотографувати-
ся з ними.

Мистецький проект «Історія 
становлення української нації – 
музей майбутнього» дав змогу 
не лише зазирнути в минуле, а й 
наочно зрозуміти, як виглядали 
величні постаті, які зробили не-
ймовірний вклад в нашу історію.

Метою проекту стала попу-
ляризація історії та культури 
українців серед інших народів 
світу та виховання у свідомості 
відвідувачів патріотичних цін-
ностей. Автори проекту завдя-
ки надсучасним технологіям та 
вивченню досвіду європейських 
музеїв відтворили тисячолітню 
історію українського народу.

Над проектом працювала ко-
манда із понад 50 видатних та 
відомих фахівців: історики, 
скульптори, дизайнери, IT-спе-

ціалісти, громадські діячі, во-
лонтери. Виставка продемон-
струвала унікальне поєднання 
новітніх технологій з техніками 

виготовлення відповідних епох.
В музеї було представлено 25 

експозицій, 24 3D-діорами, 30 
мультимедійних стендів, світло-
ві, звукові, шумові, аромоефек-
ти, мапи, інформаційні стенди, 
10 голограм, 250 радіогідів.

У майбутньому велика кіль-
кість експонатів буде перевезе-
на до Києва, де планують відкри-
ти сучасний музей української 
культури та історії. Для широ-
кого загалу музей буде відкрито 
не раніше осені цього року. Та-
кож організатори запрошують 
всіх небайдужих українців: істо-
риків, меценатів, інвесторів, од-
нодумців долучитися до проек-
ту, щоб спільна справа працюва-
ла на благо народу, а діти зроста-
ли з любов’ю до України.

Альона ТКАЧЕНКО

6 червня у Вишневому розпочав 
свою роботу пришкільний мов-
ний табір за програмою “Ecoland.
Mission possible” міжнародного 
проекту GoCamp.

GoCamp – це найбільша волон-
терська програма в Східній Євро-
пі, за якою волонтери зі всіх ку-
точків світу мотивують школярів 
вивчати іноземні мови та відкри-
вати світ українським дітям. Ор-
ганізатори GoCamp зауважують: 
“Ми прагнемо виховати нове все-
бічно розвинене та освічене поко-
ління свідомих громадян України, 
здатних до навчання впродовж 
життя і готових до викликів 21-го сто-
ліття; надихати молодь вільно володіти 
іноземними мовами та бути відкритими 
до інших культур і досвідів.”

На вулиці Європейській відбулось зна-
йомство учасників табору з волонтером 

Рамою, який прибув з Індії. Діти розпо-
віли йому про місто, провели екскурсію. 
А волонтер навчив їх цікавим інтерак-
тивним іграм. Спілкувалися вони англій-
ською мовою.

Олена КОРОЛЬОВА

Красу природи не заміниш нічим. Вона 
заспокоює та надихає, надає сил та заря-
джає позитивом. Звісно, своєю діяльніс-
тю люди постійно впливають на неї, змі-
нюючи природній стан речей, але   цей 
вплив не завжди є негативним.

На околицях Вишневого розташовані 
села Гатне та Крюківщина, які давно слав-
ляться своїми   озерами. Але найбільшу 
увагу своєю чистотою та флорою привер-
тає озеро, яке в народі називають Гатен-
ським. Воно  з’єднує між собою два насе-
лених пункти – Крюківщину та Гатне.

За ініціативи орендаря Олексія Вов-
ка озеро було повністю оновлене: велися 
роботи з очищення дна від різноманітно-
го сміття та мулу, потім воно наповни-
лось водою та була запущена риба.

Тепер любителі рибалки можуть сповна 
оцінити різноманітність риби, яка меш-
кає у водоймі, зручно розташувавшись на 
спеціально збудованих відмостках.   Там 
можна зустріти і плотву, і коропів, і ка-
расів трьох видів, планується розведення 
хижаків ‒ судака, окуня та щуки. За сло-
вами рибовода, а за сумісництвом   роз-
порядника Олександра, хижаки запуска-

ються в озеро при температурі не нижче 
10 градусів, а на годівлю риби в день ви-
трачається не менше 500 кг корму. 

Озеро має вихід на  чотири пляжі - крю-
ківщинський, гатенський, дитячий та 
«дикий». Дитячий має спеціально ого-
роджену  територію і безпечну зону для 
плавання, а також вихід на новий дитя-
чий майданчик.

В обслуговуванні озера перебувають 
два катери, є рятівні жилети, а на терито-
рії  будується рятувальна станція.

На озері постійно покращують еколо-
гічну систему: ведеться прибирання пля-
жів від сміття; по периметру озера спе-
ціальним агрегатом утилізують очерет, 
лозу, а нещодавно   очистили територію 
паркової зони.

В спекотні дні відпочивальники мають 
змогу оцінити чистоту водойми.   Гості, 
жителі прилеглих сіл, односельчани при-
їжджають сюди, щоб цікаво провести до-
звілля. Літо в самому розпалі, погода обі-
цяє радувати теплом ще довго, тому по-
тіште себе відпочинком на березі озера.

Павло ШОДА

У Вишневому є бронзова скульптур-
на «Політ». Автор композиції хлопчика з 
птахом – скульптор Микола Білик. 

Оригінальна скульптура була встанов-

лена   в 1980 році, сучасну – після капі-
тальної реконструкції на початку 2016 
року – доповнив новий світло-музичний 
фонтан. Жартома композицію називають 
“пам’ятником Бетмену”.

“Це тяга до молодості, прагнення люди-
ни до гармонії, єднання з природою, тобто 
людина і природа – це гармонія. А другий 
погляд ‒ це прагнення людини до доскона-
лості. Все, що прагне до неба, є духовним, 
вічним, потужним. В новій інтерпрета-
ції скульптура отримала більш вагомий 
зміст, оскільки з’явилася вода – символ 
життя, поєднання Землі і Неба, земного 
і духовного. «Політ», в першому варіанті 
‒ це була моя рання поетична робота. І 
мені дуже дивно, що її в просторіччі наз-
вали «Бетменом», адже це ‒ зовсім інший 
образ”, ‒ розповідає скульптор.

Також відомо, що з 1983 року скуль-
птурна композиція «Політ» Миколи Бі-
лика знаходиться і на фасаді музею с. 
Вільшанка Крижопільського р-ну Ві-
нницької області, але там вона виглядає 
трохи інакше.

За даними історико-краєзнавчого
музею міста Вишневе

Скульптура «політ»

Із 12 по 16 червня в селі 
Гатне проходила виставка 
експонатів видатних поста-
тей українського народу 
від галереї-музею «Історія 
становлення української 
нації». Експонати були 
представлені у ресторан-
но-готельному комплексі 
«ФОРТЕЦІ ГЕТЬМАН» по 
вул. Інститутській, 103. Фі-
гури видатних українців у 
великому залі закладу вра-
жали своєю натуральністю.

Зазирни в минуле українського народу

Відпочинок на березі озера

Навчальні випробування
для юних спортсменів

Поки діти відпочивають, 
набираючись сил перед 
новим навчальним роком, 
вихованці СК “Олександр 
Невський” з греко-рим-
ської боротьби випро-
бовують себе в навчаль-
но-тренувальних зборах 
під чітким керівництвом 
тренерів в місті Кремін-
на на Слобожанщині, щоб 
отримати новий досвід 
для майбутніх перемог.

Спортивний клуб від-
крився три роки тому в 
Крюківщині, але вже може 
пишатися багатьма наго-

родами, серед яких безліч куб-
ків, медалей, грамот. Хлопці за-
ймають лідируючи позиції не 
лише в Україні, а й за її межами. 
На даний час в його стінах без-
коштовно тренуються близь-
ко сотні дітей, що є позитив-
ним показником для села, адже 
виховується молоде, сильне та 
здорове покоління. Звісно, цьо-
го б не було без настанов стар-
шого тренера Дмитра Пікало-
ва, тренера Олександра Куз-
нецова, підтримки президента 
клубу Олександра Буряка.

Павло ШОДА

Літній табір англійською
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Те, що Туреччина щороку потрапляє до 
лідерів країн-курортів, які обирають 
для відпочинку наші співвітчизники, 
відомо, мабуть, усім. Але перед кожним, 
хто планує візит до цієї країни, постає 
питання: який саме курорт обрати? 
Фeтxіє
До цього міста примикає чудової краси 

гавань, захована між величними горами. 
Майже кожен його готель розташований 
в окремій бухті або на острові. Тут диво-
вижний сервіс, в якому врахована кожна 
дрібниця, зокрема, вражаючий вид із ва-
шого номера. Тож ви зможете розслабити-
ся просто на балконі свого номера, випив-
ши чашку ароматної кави і спостерігаю-
чи за морськими маневрами красунь-яхт. 
Фетхіє виглядає дивовижно — немов сама 
природа хотіла показати всю любов у цій 
землі. Недарма місто вважається «землею 
любові», де красень Аполлон і сором’яз-
лива Агенор знайшли один одного. 

У Mint Travel підкреслюють, що крім 
романтики тут можна насолодитися й 
активним відпочинком. Хочете поплава-
вати з аквалангом — у Фeтxіє на вас че-
кає різноманіття морських мешканців 
і таємничі гроти. А якщо після пари за-
пливів на морські глибини залишаться 
сили на вечірній відпочинок — зазирніть 
до кварталу Джаліс, де відкрита найвідо-
міша дискотека «Лікія Диско». Для тих, 

хто обирає не тільки відпочинок, а й пі-
знання нового, Фетхіє — справжня зна-
хідка. Саме тут ви зустрінете унікаль-
ні історичні пам’ятки — лікійські кам’я-
ні саркофаги — гігантські споруди незви-
чайної форми, приховані в товщі скель.

Є й пам’ятки античних часів, скажімо, 
гробниця Амінтаса, яка розташувалася 
в серці гори.

Бодрум
Друга назва цього району — «біле мі-

сто», адже всі будівлі і споруди в ньо-
му білосніжного кольору. Цей курорт 
дуже люблять європейські туристи — 
німці, англійці, французи. Тут є все, що 
потрібно для відпочинку: мальовни-
чі бухти й ідеальні пляжі, чудові умо-

ви для дайвінгу, серфінгу та інших мор-
ських розваг тощо. Співробітники Mint 
Travel відкривають вам секрет: саме тут 
знаходиться один із найцікавіших аква-
парків «Дедеман», який підкорить сер-
це не тільки дітей, а й стане знахідкою 
для дорослих. Активний відпочинок у 
Бодрумі легко поєднується із запаль-
ним нічним життям. Саме тут розта-
шована одна з найбільших турецьких 
дискотек — Галікарнас. Однак не тіль-
ки відпочинок і розваги приваблюють 
туристів у Бодрумі. Неповторні пам’ят-
ки гідно оцінять навіть найвибагливі-
ші туристи. Так, у замку Святого Петра 
можна доторкнутися до історії, дізна-
тися більше про лицарів і їхні подвиги, 
зазирнути до музеїв, які розташували-

ся всередині. Більш того, у Бодрумі ви 
зможете побачити на власні очі єдине 
з Семи Чудес Світу, споруда якого хоча 
б частково збереглася до наших днів. І 
це вражає. Мавзолей був зруйнований 
землетрусом і окремі його камені були 
взяті лицарями-госпітальєрами для бу-
дівництва замку Святого Петра. А це 
означає, що частинка Дива Світу зараз, 
як і раніше, знаходиться в Галікарнасі...

Мармарис
Це місто називають «нічною перли-

ною» Туреччини. Клуби та дискотеки на 
будь-який смак стануть знахідкою для 
тих, хто цінує яскравий і веселий спосіб 
життя. Однак Мармарис може вразити 
не тільки насиченим нічним відпочин-
ком. Співробітники Mint Travel радять 
обов’язково відвідати острів Седир. Між 
іншим, пісок на нього для самої Клеопа-
три наказав завести цезар Марк Авре-
лій. Не менш цікаво побувати в форте-
ці Мармарису, де затишно розташував-
ся шикарний музей. Особливо захоплю-
ючим стане відпочинок для тих, хто лю-
бить насолоджуватися величчю гір. Ціка-
вою знахідкою стане для вас печера Ні-
мара, пов’язана з ім’ям німфи Літо. Шлях 
до неї йде в гору через зарості суничного 
дерева. Але на цьому список пам’яток не 
закінчується. Мармарису є чим вас зди-
вувати — навіть не сумнівайтеся.

Телефонуйте безкоштовно: 

0800 301 771

Бажаєте перетворити свою літню відпустку на східну казку, відправившись на відпочинок до Туреччини?
Спеціалісти Mint Travel підберуть для вас той курорт, який припаде до душі саме вам.

Яскраві перлини
Туреччини

Технології
Переваги технології FTTB
Надійний зв’язок
Якщо раніше при роботі в Інтернет ре-

гулярно були обриви або падала швид-
кість, а технічна служба нічим не могла 
допомогти, посилаючись на відсутність 
технічної можливості, то в разі підклю-
чення інтернету від Компанії «Бест» 
за технологією FTTB таких проблем не 
може бути в принципі. Якщо кабель не 
пошкоджений, то Інтернет завжди буде 
працювати на заявленій в вашому тари-
фі швидкості.

Висока швидкість
Технологія FTTB дозволяє помітно 

збільшити обсяг переданої інформації. 
Швидкість підключення до інтернету за 
технологією FTTB обмежена лише та-
рифним планом і швидкістю локальної 
мережі всередині будівлі, яка становить 
до 100 Мб в секунду. Крім того, техноло-
гія FTTB дає ще одну перевагу абонентам 
— симетричний канал. При використан-
ні ADSL швидкість вихідного каналу (за 
яким інформація відправляється від або-
нента) набагато нижча за швидкість вхід-
ного, що може бути критично для тих ко-
ристувачів, які постійно обмінюються 
файлами або викладають відеоролики в 
Інтернет. Симетричний канал FTTB пе-
редбачає однаково високу швидкість для 
вихідного і вхідного каналів. Крім того, 
синхронна лінія дозволяє розміщувати 
ігрові та веб-сервери просто у себе вдо-
ма, при цьому немає необхідності плати-
ти хостинг-компаніям за розміщення ін-
формації на сервері.

Відсутність необхідності 
купувати і налаштовувати модем
При підключенні Інтернету від «Бест» 

за технологією FTTB фахівці компанії 
проведуть кабель безпосередньо до ва-

шого комп’ютера. Для роботи в Інтер-
нету достатньо буде просто включити 
його в мережевий порт комп’ютера. Ку-
пувати і налаштовувати додаткове об-
ладнання, таке як модем, не потрібно!
Компанія «Бест» пропонує підключити 

високошвидкісний Інтернет по 
волоконно-оптичній лінії до вашої оселі 
за вигідними акційними пропозиціями!
У сучасному світі ми звикли економи-

ти та поспішати, оскільки потік інфор-
мації дуже швидкий. 

Скористайтеся акцією «Спекотні про-
позиції від "Бест"!». Ми знизили ціну 
підключення приватного будинку до 
600 грн. Деталі можна дізнатися на сайті 
www.best.net.ua у розділі «Діючі акції» 
або запитати у операторів контакт-цен-
тру компанії. Поспішайте, строк дії ак-
ції обмежений!

Якщо бажаєте отримати 500 грн на ра-
хунок після підключення, скористайте-
ся акцією «У Вас досі ADSL?». В акції 
беруть участь всі абоненти, які мають 
діючий договір з попереднім провайде-
ром і підключені за технологією ADSL. 
Значне зростання швидкості з’єднання 

та приємний бонус у декілька оплаче-
них місяців роботи — вигідно? Так! Ак-
ція діє до 31.08.2018 р.

До уваги мешканців приватних бу-
динків, які проживають у населених 
пунктах: Ірпінь, Буча, Гостомель, Вор-
зель, Блиставиця, Горенка, Боярка, 
Клавдієве, Коцюбинське, Немішаєве, 
Обухів, Пилиповичі, Рубежівка, Стоян-
ка, Козинці, Микуличі, Коростень. У Вас 
є унікальна можливість підключити ви-
сокошвидкісний Інтернет від Компанії 
«Бест» безкоштовно! 
Якщо будинок знаходиться на відстані 

не більше, ніж 150 м від точки 
підключення до телекомунікаційної 
мережі, ваша ціна за підключення 

становитиме 0,00 грн. Це сенсаційна 
акція, яка не буде тривати завжди! 

Для того щоб дізнатися деталі, ви 
можете відвідати сайт www.best.net.ua 
та розділ «Діючі акції» або запитати 
про них операторів контакт-центру 
компанії.

Олена СТЕЦЬ

Потреби сучасного світу дуже швидко переросли можливості ADSL. 
Тому технологією підключення Інтернету, якою користуються досі, 
стала FTTB (волокно до будівлі), що означає використання оптичного 
кабелю замість мідних проводів. Воно вигідно відрізняється тим, що 
дозволяє підключати всього по одному кабелю відразу Інтернет, те-
лефон і телебачення: його пропускна здатність вільно справляється з 
таким навантаженням.

Переваги волоконно-оптичної
лінії перед ADSL

Переваги Інтернету
від “БЕСТ”

• надійність, якість та швидкість 
• можливість завантажувати ін-
формацію на високій швидкості
• перегляд відео, музики та ін-
ших файлів у форматі високої 
якості online
• цілодобова технічна підтрим-
ка за номером: (044) 377-7-377
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Акції Інтернет-провайдера “Бест” для приватних будинків

По горизонталi:
1. Вид бігу 4. Заховані коштовності 7. Російська 
малолітражка 8. Футляр для ручок, олівців 
9. Довгий задній край сукні 10. Літературний 
жанр 12. Німецький філософ 15. Музична оди-
ниця 17. Місто-порт в Україні 18. Креслення 
місцевості в масштабі 20. Зображення з умовни-
ми позначками 23. Отруйна жаба 25. Вісник бога 
26. Частина сцени 27. Холодна зброя 28. Дрібні 
кусочки деревини 29. Сильне захоплення

По вертикалі:
1. Український народний танець 2. Володи-
мир Ульянов 3. Футбольне, пшеничне 
4. Ароматична подушечка 5. Одноклітинна 
тварина 6. Шафа для зберігання посуду 
11. Професіональний жаргон 13. Гірське по-
селення 14. Відтінок кольору 15. Частина ске-
лету 16. Друг Мауглі 18. Шар гірської породи 
19. Місце ремонту та стоянки літаків 
21. Міфічне божество в вигляді жінки 
22. Найменша частина енергії 
23. Жіноче ім'я 24. Дугоподібна споруда

ДОМАШНЄ МОРОЗИВО
• ВЕРШКОВЕ
Розітріть 5-6 жовтків зі склянкою цукру. Влийте 3 

склянки вершків, додайте щіпку ванілі. Влийте все в 
каструлю, поставте на невеликий вогонь і розмішуй-
те, доки не згусне, але не кип’ятіть. Остудіть, помі-
шуючи. Влийте в форму і заморожуйте в морозильці.

• КАВОВЕ
Заваріть 1 склянку міцної кави. Розітріть 5-6 жовтків 

зі склянкою цукру. Розведіть з 2 склянками вершків, 
влийте туди каву, перемішайте, влийте в форму і за-
морожуйте в морозильці.

• ПОЛУНИЧНЕ (СУНИЧНЕ, МАЛИНОВЕ)
Розітріть 4-5 жовтків зі склянкою цукру. Додайте 

2 склянки вершків, поставте на невеликий вогонь і 
розмішуйте, доки не згусне. Остудіть, помішуючи. 

Протріть через сито 1 склянку полуниці, суниці або 
малини, перемішайте, влийте в форму і заморожуйте 
в морозильці.

По горизонталi: 1.галоп 4.скарб 7.ока 8.пенал 9.шлейф 10.есе 12.Кант 15.такт 17.Одеса 18.план 20.знак 23.ага 25.ангел 26.рампа 27.лук 
28.тирса, 29.азарт.  По вертикалi: 1.гопак 2.Ленін 3.поле 4.саше 5.амеба 6.буфет 11.сленг 13.аул 14.тон 15.таз 16.Каа 18.пласт 19.ангар 
21.німфа 22.квант 23.Алла 24.арка.

Кросворд

Святковий календар

Смачного!

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

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

Детальніше: https://best.net.ua/adsl

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

Оплатити за послуги компанії “Бест”
можна цілодобово за адресами:
• м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86 
(офіс компанії “Бест”);
• м. Вишневе, вул. Південна, 5-а 
(у дворі будинку);
• м. Боярка, вул. Молодіжна, 48 
(офіс компанії “Бест”).ЗВ
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***
— Чому ви багато встигаєте і ста-
витеся до всього оптимістично?
— А я просто ні з ким не сперечаюся.
— Але це ж неможливо!
— Ну неможливо, оскільки не-
можливо.

***
Лікування депутата дубовою корою.
Взяти дубову кору і прикласти її 
сильніше до голови, не знімаючи з 
поліна. Ефективно. Дешево. Сердито.

***
Діалог двох плям:
— Знову нас посадили.

— Нічого, змиємося.
***

Міняю програвач на вигравач.
***

Якщо поліцейський запитує тебе, 
чи не вживав ти наркотики за 
останні 24 години, дивитися на го-
динник — не найкраща ідея.

***
— Я хочу повернути коханого...
— Це можна, чек зберегли?

***
— Грузинське вино, тринадцять букв.
— По горизонталі чи по вертикалі?
— Точно! "Пагарізанталі".

***
Мої сусіди —  одні пенсіонер-
ки. Тому нехай краще про мене 
думають, що я наркоман, ніж діз-
наються, що я терапевт.

***
Стоять поруч три магазини:
Господар лівого повісив вивіску "у 
нас найнижчі ціни".
Господар правого повісив вивіску "у 
нас найякісніші товари".
А господар середнього, подумавши, 
повісив вивіску "головний вхід".

Анекдоти

• 28 червня
— День Конституції України.
• 1 липня
— День архітектури України.

• 2 липня — Міжнародний день спортивного журналіста.
• 4 липня — День судового експерта України.
• 6 липня — Всесвітній день поцілунку.

Карикатура

***
— Нервове захворювання вашої дружини не ста-
новить небезпеки. З таким неврозом люди
живуть дуже довго.
— А я, доктор, скільки протягну я?


