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Розповсюджується
безкоштовно
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Людей у сесійній залі було чимало — 
планувався розгляд 70-ти питань. На-
приклад, бійці АТО зібралися для того, 
щоб знайти шляхи вирішення своїх зе-
мельних проблем.

“У нас сьогодні на сесії мало обговорю-
ватися питання — шість земельних ді-
лянок по вісім соток під ОСГ (особи-
сте селянське господарство — ред.). Ми 
прийшли на підтримку, щоб проголосу-
вали за це питання”,  — розповідає го-
лова Асоціації учасників бойових дій 
Вишгородщини Сергій Кірієнко.
Також на засідання прийшли представ-

ники Національного корпусу — в черго-
вий раз намагалися привернути увагу до 
існування сміттєзвалища на вулиці Ва-
тутіна, 69-г. 

“Це знаєте, що за земля? Це земля, де 
відбувається самозахоплення, наразі 
відкрито кримінальне провадження. На 
вулиці Ватутіна організували сміттє-
звалище ці люди, які там сидять і нази-
вають себе депутатами. Там смітник! 
Ми хотіли зайти в сесійну залу, нас не 
пустили. Я хотів показати людям це 
сміття”,  — запевняє голова ініціатив-
ної групи Національного корпусу Ми-
кола Онуфрієв.
За словами правоохоронців, Нацкор-

пус приніс мішки з невідомим вмістом, 

які намагалися пронести на засідання 
Вишгородської міськради.

“Хотіли занести підозрілі предмети в 
адміністративну будівлю в трьох міш-
ках. На вимогу показати, що несуть — 
відмовилися. Почали битися, кидатися, 
виломили двері”,  — повідомив началь-
ник сектору превентивної діяльності 
Вишгородського ВП ГУ НП в Київській 
області Тарас Кадук.

“Нацкорпус хотів пройти на сесію. 
Стали у дверей представники АТОвців 
і не пустили їх. Через це розпочалася ця 
бійка. Хлопці і одні, і інші неграмотно 
з`ясовували відносини”, - розповів сві-
док сутички Іван Лісник.
Представники поліції запевняють: піс-

ля того як вивели правопорушників у ко-
ридор, намагалися донести їм, що треба 
робити все мирно, а не чинити безлад, 
нищити майно адмінбудівлі. 

Через деякий час правоохоронці вивели 
представників Нацкорпусу з адмінбудів-
лі та доправили до відділку поліції.

Наталія ПРОЦЕНКО

стор. 7

“Мені зателефонував механік підприємства, що група 
невідомих увірвалася на територію. За допомогою но-
жів, схожих на мачете, порізали колеса автобусів. Тут 
постраждало на території три транспортних засоби. 
Порізали на кожному по два колеса. Така ж ситуація че-
рез дві години відбулася біля станції метро “Героїв Дні-
пра” на зупинці”, - розповів директор компанії.
За словами керівника підприємства, водії намагали-

ся вигнати злочинців. Але на них молодики у чорному 
направили зброю. Один із водіїв, Сергій Мазий, який 
став свідком правопорушення, розповідає: “Зранку на 
територію автопарку забігло близько десяти осіб в 
чорних футболках і кепках. Направили в нашу сторо-
ну предмет, схожий на пістолет”. 

Тому співробітники підприємства відступили і викли-
кали поліцію. Правоохоронними органами був зареє-
стрований факт злочину.

“Причина, чому вони так зробили, нам поки не відо-
ма. Поки є інформація про трьох осіб, вони місцеві жи-
телі і входять у громадський корпус. Щось їм не спо-
добалося і виник конфлікт”,  — розповів начальник 
Вишгородського відділу поліції Олександр Дудник.
Директор “Авто-Лайн” стверджує, такі неприємні ситу-

ації відбувалися і раніше.“Перед цим інцидентом півтора 
тижні тому було побите скло автобусів. Це сталося на 
«Героїв Дніпра». Нікого не впіймали, вони втекли”.

За словами Олександра Балуєва, це все пов’язано з не-
легальними маршрутами, що працюють у місті. Також 
нещодавно зайшов новий перевізник. 

“Того дня, 11 червня, я їхав до Нацполіції. Їхав че-
рез центр Вишгорода. Перед адміністрацією сто-
яло близько 15 автобусів з вивісками ТОВ “Євро-
пастранс” без номера маршруту. Напрямок — Ки-
їв-Вишгород. Тобто нове підприємство зайшло на 
маршрут”, — запевняє директор “Авто-Лайн”.
У міській раді розповіли, що вже більше місяця пра-

цює підприємство“Європастранс” на маршруті сполу-
ченням місто Вишгород — станція метро “Героїв Дні-
пра” через “Почайну”. 

“Це тимчасовий маршрут. Протягом цього часу ви-
вчається пасажиропотік. Ці дані візьмуть за осно-
ву при проведенні конкурсу обласною адміністраці-
єю. Після цього буде визначено офіційного перевізни-
ка, який буде обслуговувати цей маршрут”, — пові-
домив заступник Вишгородського міського голови 
Трохим Іванов.
Через деякий час буде визначено, чи достатньо зібра-

ної інформації для проведення конкурсу. Можливо ви-
пробувальний термін буде продовжено. 

Через тиждень після злочину на “Авто-Лайн” знову на-
пали — били вікна та різали шини. Цього разу намага-
лися спалити один із автобусів. Наталія ПРОЦЕНКО

Вишгородському перевізнику невідомі 
порізали шини та погрожували зброєю

Нещодавно у Вишгороді стався збройний напад на підприємство офіційного
перевізника “Авто-Лайн”. За словами директора компанії Олександра Балуєва, 

це сталося о 05:15 - 05:20 ранку 11 червня. У цей час водії на території автопарку
проходили медичну перевірку перед виходом на рейси.

Замість сесії Вишгородської
міськради — сутичка: 
вибито двері та скло

Сесія Вишгородської міської ради 
так і не розпочалася 26 червня о 
10:00, як планувалося. Причина — 
збій у системі реєстрації депутатів. 
Знову намагалися розпочати роботу 
о 12:00, але марно.

Стоп 
кульок

В обіймах
Балкан

У ЦЕНТРІ   УВАГИ
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Нові початкові 
школи
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На відкриття прийшло чимало батьків та дітей. 
Однією з перших відвідала інклюзивний майдан-
чик пані Марія зі своїми дітьми. Її старший син 
Ілля має певні затримки у фізичному розвитку.

“В нього діагноз «хромосомна аномалія», відста-
вання у фізичному розвитку. Ми приймаємо гор-
мон росту, щоб трошки підрости до своїх одно-
літків”,  — розповідає місцева жителька Марія.

Вона каже, її син такий самий, як інші діти, просто 
потребує трішки більшої уваги:“Він для мене зви-
чайний, найулюбленіший, найкращий і молодець”.

Звичайні майданчики не є безпечними для ді-
тей з особливими потребами. Тож такі інклюзивні 
проекти місту вкрай необхідні.

Протестував дитячий майданчик вже і сам Іллю-
ша. “Мені тут подобається, тому що тут багато 
гойдалок, а ще є цікавий бінокль”, — говорить Ілля.

Відкриття інклюзивного майданчика відбуло-
ся у рамках фізкультурно-мистецького фестива-
лю “Зіроньки досяжні”. Його мета — привернути 
увагу до дітей з особливими потребами. До ство-
рення такого проекту доклали зусиль чимало лю-
дей. Майданчик намагалися зробити доступним 
абсолютно для всіх діток.

“Тут взяті приклади з різних міст України. Зокре-
ма, на деякі з елементів можна заїжджати на візоч-
ку, є тут і розшифровка знаків”,  — каже секретар 
Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова.

На відкриття інклюзивного майданчика при-
був голова Київської обласної держадміністра-
ції. Він відзначив, що останнім часом у Вишго-
роді вживають чимало заходів, щоб вирішувати 
проблеми дітей з особливими потребами. А такі 
проекти є унікальними.

“Сьогодні особливий день, адже це перший об’єкт 
в публічному просторі, який підлаштований під ді-
тей з особливими потребами. Вони тут можуть 
не боятися впасти з висоти власного росту. Всі 
елементи пристосовані до дітей, які мають пев-
ні дисфункції опорно-рухового апарату та інші 
вади”, — наголошує Олександр Горган.

Саме цей проект став переможцем Громадсько-
го бюджету міста Вишгород. Тож місто надало 
150 тисяч гривень для спорудження майданчи-
ка. Втім, цього було недостатньо. Тож щоб зроби-
ти майданчик максимально комфортним, доклали 
зусиль і благодійники.

“Проект обмежений сумою коштів у 150 тисяч 
гривень. Ми зрозуміли, що якісно і гарно на таку 
суму ми не зможемо зробити. А так як більше ко-
штів не було передбачено, я звернувся до відомих 
меценатів у місті. Вони із задоволенням погоди-

лися, і надали навіть більшу суму, ніж потріб-
но”,  — запевняє Вишгородський міський голо-
ва Олексій Момот.

Загальна вартість проекту складає більше 400 
тисяч гривень. Міський голова розповів, що у мі-
сті розроблена програма зі створення комфорт-
них умов для дітей з особливими потребами. Тож, 
відкриття інклюзивного майданчика — це лише 
перший крок назустріч особливим діткам. 

Галина КАМІНСЬКА

Міністерство охорони здо-
ров’я України провело пере-
вірку водойм по всій країні.
Вода на 106 українських пля-

жах є небезпечною для купан-
ня. У більшості випадків мова 
йде про купання у річках, озе-
рах та ставках – 91 випадок мі-
кробного забруднення зафіксо-
вано саме у такій воді.

Водночас, лактопозитивні 
кишкові палички виявили і у 
водоймах морського узбережжя.

Такі дані опублікував Центр 
громадського здоров’я МОЗ, 
ґрунтуючись на результатах до-
слідження води 7-14 червня.

У Вишгороді небезпечними 
визнали озера “Бегемотик-1” та  
”Бегемотик-2”.

В Україні пожвавився
інтерес до відновлювальної 
енергетики. 
Використання лише традицій-

них джерел енергії (нафти, газу, 
ядерного палива) руйнує і за-
бруднює землю, водні ресурси 
й повітря. На просторах країни 
вже працюють сонячні та вітро-
електростанції.

Реалізуються проекти з ви-
робництва енергії з біомаси та 
біогазу. Навіть приватні домо-
господарства активно встанов-
люють сонячні електростанції. 
Хоча “чиста”енергетика все ще 
займає мізерну частку в загаль-
ному енергобалансі країни. 

За словами генерального ди-
ректора ПрАТ “Укргідроенерго” 
Ігоря Сироти, не все так про-
сто. Наприклад, сонячні бата-
реї не можна назвати екологіч-
ними. Адже термін їх придатно-
сті близько 15-25 років, а після 
їх просто так не викинеш —  там 
є важкі метали, які потрібно на-
лежним чином утилізувати.

“Усі джерела енергії у тій чи ін-
шій мірі впливають на еколо-
гію нашої країни. Ми сьогодні 
можемо оцінити вплив атом-
ної, теплової та гідрогенера-
ції. Але ніхто ще не оцінив 
впливу альтернативних дже-
рел: вітру, сонця і акумулюю-
чих батарей. Ніхто в окуп-
ність не заклав утилізацію чи 
наслідки сонячних батарей чи 
панелей, акумулюючих бата-
рей. Ми не повинні робити у 
нашій країні перекосів у будь-
який новомодний тренд”, - за-
уважує Ігор Сирота.
На думку керівника “Укргід-

роенерго”, потрібно спершу ви-
вчити досвід інших країн щодо 
наслідків, які нас очікують. 

Водночас розвиток відновлю-

вальних джерел енергії — шлях 
до енергонезалежності країни. І 
наразі ключовим сектором є гід-
роенергетика.

Саме тому 22 червня відбу-
лося підписання Меморанду-
му про співпрацю Держенерго-
ефективності та Укргідроенер-
го у “чистій” енергетиці. Згід-
но з ним сторони домовили-
ся про налагодження співро-
бітництва та поєднання зусиль 
у стимулюванні виробництва 
“чистої” енергії. 

“Саме розвиток гідроенерге-
тики і є найбільшим рушійним 
доповнювачем балансу роз-
витку відновлювальних джерел 
енергії. “Чиста” енергетика – це 
не лише сонячні станції, вітро-
електростанції, біомаса. Це як-
раз гідро. Малі ГЕС і великі ГЕС. 
Чим важливий розвиток саме 
гідроенергетики? У першу чер-
гу — тим, що вона не лише “чи-
ста” енергія, це не лише мож-
ливість виконати нашу па-
ризьку угоду, яку Президент 
України підписав у 2015 році у 
Франції. А це ще можливість 
зекономити. Адже для цього 
виду електричної енергії немає 
так званого“зеленого” тари-
фу, який на сьогоднішній день 
дуже високий”,  — запевняє го-
лова Держенергоефективності 
Сергій Савчук.
Наразі велике значення в кра-

їні приділяється підвищен-
ню енергоефективності, а та-
кож формуванню ефективного 
енергетичного балансу України, 
в якому прогнозується до 2035 
року зростання частки віднов-
лювальної енергетики до рівня 
не менше 25%, включаючи всі 
гідрогенеруючі потужності.

Наталія ЄРОФЕЄВА

Шлях до “чистої” енергетики без 
перекосів у будь-який новомодний 
тренд — керівник “Укргідроенерго”

На «Бегемотиках» 
купатися заборонено - МОЗ

У Вишгороді пройде відкритий чемпіонат
України з триатлону на олімпійській дистанції

На Київському морі відбудеться подвійне спор-
тивне свято – відкритий чемпіонат України з 
триатлону на олімпійській дистанції (дорослі, мо-
лодь, аматори) та відкритий чемпіонат з триатло-
ну (акватлону).

Це одна з найголовніших спортивних подій Ки-
ївської області.

У програмі заходу серед дорослих, молоді і ама-
торів формат дистанції – 1,5 км плавання/40 км 
велосипедна гонка/10 км біг. В акватлоні формат 
дистанції – 1 км плавання/5 км біг.

Сам чемпіонат пройде на набережній Київсько-
го водосховища.

Дні проведення: 30 червня – 1 липня.

У Вишгороді вирішують проблеми 
дітей з особливими потребами. 
21 червня у місті відкрили новий 
інклюзивний дитячий майданчик.

Перший інклюзивний 
дитячий 
майданчик в області
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«ІРПІНСЬКЕ ЧИКАГО» — 
кримінальне пасовисько для мера 

міста та його оточення

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.

На цей захід зібралися небайдужі жи-
телі Приірпіння, які вирішили об’єдна-
ти свої зусилля у боротьбі проти свавіл-
ля місцевих можновладців та бездіяль-
ності правоохоронців.

Як нагадав присутнім громадський ак-
тивіст, директор юридичної компанії 
“ПравоЕксперт” Сергій Гапон, майже 
рік тому Генеральний прокурор України 
Юрій Луценко на одній із нарад назвав 
Ірпінь точкою місцевого Чикаго, давши 
правоохоронцям настанову розібратися 
в ситуації.

Проте рік промайнув, а віз і нині там. 
Сотні кримінальних проваджень сто-
совно посадовців, забудовників та вико-
навців їхніх чорних замовлень “вдало” 
закриті, ніхто не покараний.

Приірпіння — ласий шматок для біз-
несу — задихається від шаленої забудо-
ви, під яку не передбачено спорудження 
соціальних об’єктів (зокрема дитсадків, 
шкіл), упорядкування зон відпочинку, 
паркувальних місць.

Уже стали буденністю пробки у місті в 
години пік. У класах у декілька змін на-
вчається понад 40 школярів. Черга до са-
дочків сягає більше 3000 дітей.

Численні скарги свідомої громади до 
правоохоронних органів, відповідних 
державних служб про порушення з боку 
посадовців, депутатського корпусу, за-
будовників залишаються без реального 
вирішення — обмежуються відписками.

Тому складається враження, що згада-
ні функціонери не лише відмовляються 
сумлінно виконувати свої обов’язки, а й 

мають від цього певний зиск.
Бездіяльність правоохоронців призво-

дить до загострення протистояння між 
громадою та забудовниками, виникнен-
ня силових конфліктів. За словами акти-
віста Володимира Бороденка, люди, обу-
рені свавіллям, гуртуються, щоб захи-
стити власні права на достойне життя.

Це також підтвердив мешканець  ЖК 
Rich Town Володимир Позиніч. Забудов-
ник, який тісно пов’язаний з мером Ір-
пеня Володимиром Карплюком та його 
оточенням, цинічно “кинув” жителів 
цього комплексу на гроші.

Унаслідок того, що забудовна компанія 
“Сарафан” не виконала своїх зобов’я-
зань, люди залишилися без трансфор-
маторної підстанції, що створило пере-
бої з постачанням електроенергії. Її від-
сутність позначається на комфорті, ви-
кликає проблеми з водопостачанням. 
Дехто й досі не має газу.

Жодних комунікацій не створено для 
мешканців новобудов у мікрорайоні 

Стоянка. Про що розповів місцевий жи-
тель Іван Похвалін. У ХХІ столітті люди 
виробляють електрику власними зусил-
лями — за допомогою генераторів та со-
нячних батарей!

Ірпінська влада уже четвертий (!) рік 
годує їх обіцянками, що ситуацію буде 
вирішено “найближчим” часом. І завж-
ди знаходить формальні причини, чому 
це не зроблено, покладаючи вину на 
“Київобленерго”.

Жителька Ірпеня Тетяна Зубрієнко, 
зіштовхнувшись із фактами зухвалого 
знищення заплавних земель, стала не-
примиренним борцем з тими, хто в цьо-
му задіяний.

Дякуючи її непохитній громадянській 
позиції, накопичилося безліч матеріалів, 
які прямо вказують на порушення чин-
ного законодавства з боку ірпінських 
можновладців, представників держав-
них служб, які схвалюють неправомірні 
рішення, байдужість правоохоронців.

А це фото- та відеофіксація, ділова пе-
реписка з посадовцями, де переважають 
відписки, підключення народних депу-
татів до вирішення проблем.

Але забудовників нічого не зупиняє — 
вони планомірно знищують заплаву, не-
зважаючи на те, що ці землі знаходяться 
за межами Ірпеня. “Старається” у цьому 
напрямку і чинна ірпінська влада, неза-
конно розпоряджаючись територією.

При цьому підхід можновладців ви-
бірковий. Під забудову легко змінюєть-
ся цільове призначення ділянок із сіль-
ськогосподарського на багатоповерхову 
забудову.

А ось простим людям, які ще з 1994 
року використовували ці землі під го-
родництво та сумлінно сплачували за 

оренду, надати їх у користування від-
мовляють. І мотивують це тим, що ця те-
риторія — поза межами міста.

Пенсіонерка Валентина Тарасюк роз-
повіла про свої поневіряння чиновниць-
кими кабінетами. Як член сільсько-
господарського кооперативу, вона обро-
бляла землю, щоб вижити у важкі часи.

За законом, якщо людина більше 20 ро-
ків користувалася ділянкою, то може 
претендувати на 10 соток. Але в Ірпені 
нехтують правами громадян, бо владо-
можці в усьому шукають власний зиск.

Депутат Київської обласної ради Ігор 
Домбровський окреслив корупційні схе-
ми Приірпіння. Однією із найбільш ци-
нічніших афер є “перетворення” лісу І 
категорії на “деревну рослинність”.

Міська влада перебрала на себе право 
розпоряджатися лісовими землями на 
власний розсуд. Це призвело до масо-
вого знищення зелених зон під забудо-
ву через різні махінації.

Сьогодні свідома громада Коцюбин-
ського відстоює Біличанський ліс, який 
спритники теж встигли поділити на ді-
лянки. Сподіваємося, що найближчим 
часом його межі виділять в натуру і він 
стане частиною національного парку.

Громада повинна об’єднатися у бо-
ротьбі проти корумпованої влади, єдина 
мета якої — грабувати природні ресур-
си та бюджетні кошти. Яскравим при-
кладом цього став нещодавній  антико-
рупційний автопробіг до житла, в яко-
му мешкає Генпрокурор Юрій Луценко.

До нього та міської влади учасники 
заходу висунули низку вимог, поклика-
них припинити беззаконня та покара-
ти винних у тій ситуації, яка склалася 
у Приірпінні.

Ігор ШВЕЦЬ

22 червня в інформаційному агентстві УНІАН пройшла 
прес-конференція на тему “Вимоги громади та хто 

винен у «Ірпінському Чикаго»”.
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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 жи-
вуть і мешканці однієї з ву-
лиць мікрорайону Стоян-
ка. Громадський активіст, 
житель району Іван Похвалін 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.

ГРОМАДСЬКА РАДА: ГОСПОДАР ЧИ ПРИСЛУГА?
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“Пакет потрібен?” — 
знайома фраза на касі су-
пермаркета. Пакети у нас 
— буденна річ, від якої 
відмовитись важко. Про-
давчині на ринку автома-
тично дають тобі все в ку-
льок і часто щиро не ро-
зуміють, чому ти пруча-
єшся і просиш зважити 
все у своїй торбочці або 
й просто так, аби два ба-
клажани чи помідори по-
класти в кошик без поліе-
тиленових «обладунків». 

Один українець вико-
ристовує понад 500 па-
кетів на рік. За даними 
Мінрегіонбуду, Україна продукує понад 11 мільйонів 
тонн твердих побутових відходів за рік, які захороню-
ють на 5,5 тисячах сміттєзвалищ і полігонів загальною 
площею понад 9 тисяч гектарів. 

“Стоп кульок! Усім торба” — саме з таким гаслом ви-
ступили представники екологічної організації “Чисто.
Вишгород” під час засідання виконавчого комітету. За 
словами активістки Наталії Вітер, головна ціль —  моти-
вувати вишгородців відмовитися від надмірного вико-
ристання поліетиленових пакетів, які пропонують у всіх 
магазинах та на ринках. 

“Продавці вважають, що чим більше пакетів запро-
понують, тим краще у них сервіс. Кульками корис-
туються всі, але тримають у руках 5-30 хвилин. 
Потім викидають у смітники. Не всі переробни-
ки їх приймають і тому ми їх бачимо на деревах, на 
майданчиках, скрізь. Їх можуть з’їсти тварини. По-
трібно це змінити!” – зауважує активістка.
Представники громадської організації пропонують 

відмовитися від поліетиленових пакетів на користь еко-
логічних торб, сумочок на свій смак. 

“Це вже у тренді у всьому світі і сподіваємося, що це 
буде такою екотрадицією мешканців Вишгородщи-
ни”, — запевняє волонтерка.

Вже найближчим часом можна буде побачити надписи 
“Стоп кульок! Усім торба” на асфальті перед супермар-
кетами у центрі міста, а потім і по всьому Вишгороду. 

Також під час засідання члени виконкому прого-
лосували за демонтаж незаконного автозаправного 
пункту на вулиці Набережній 20. Наразі на території 
Вишгорода таких заправок близько десятка. Ці неле-
гальні АЗС працюють без будь-яких дозвільних доку-
ментів із чисельними порушеннями норм техногенної 
безпеки, розміщуються біля житлових і громадських 
будівель, що становить пряму загрозу життю та здо-
ров’ю громадян. 

За словами міського голови Олексія Момота, вже знай-
дено спецтехніку, яка може демонтувати такі нелегальні 
АЗС.“Знайшли компанію, яка має власний штрафмай-
данчик, куди вивозять такі модулі”.

Також найближчим часом на вулиці Київській з’явля-
тися лежачі поліцейські неподалік від приватного са-
дочка. А по вулицях Кургузова, 1-а та Ватутіна, 69-а очі-
куються нові МАФи.

Стоп кульок! 
Усім торба: ГО “Чисто.Вишгород” 

розпочала боротьбу 
з поліетиленовими пакетами

Київські школярі на власні очі побачили, як енергія 
води перетворюється на електроенергію. Дамба та сама 
гідроелектростанція справляє величне враження. Не 
дивно, що під час екскурсії вона викликала багато емо-
цій у відвідувачів. 

Про Київську ГЕС всі знають, та мало хто там був. Але 
з кожним роком зв’язок з громадськістю розширюється. 
Щомісяця тут проводять по 50-60 екскурсій для людей з 
різних частин України, іноземців, делегацій, розповіда-
ють у прес-центрі. Екскурсія для 9-класників розпоча-
лася оглядом панорами річки Дніпро з нижнього б’єфу 
гідроелектростанції. Учні дізналися про історію та ета-
пи будівництва Київської ГЕС. 

Вона займає знакову позицію верхньої сходини Дні-
провського каскаду гідроелектростанцій – одного з найори-
гінальніших інженерних рішень в історії планової регу-
ляції великої ріки. Розташована ГЕС в кількох кіломе-
трах від столиці. Саме будівництво станції дало потуж-
ний імпульс розвитку древнього міста Вишгород.

Про причини зведення цієї гідроелектростанції ди-
ректор філії “Каскад Київських ГЕС і ГАЕС” розповів 
Ярослав Касьянюк: “Під час будівництва даної станції 
вирішувалися декілька важливих питань — забезпечен-
ня столиці питною водою, забезпечення електроенер-
гією і щоб не було підтоплення районів Києва. Адже ра-
ніше часто відбувалося підтоплення Подолу. Тепер та-
кого немає”.

Побудовані дамби і водосховища якраз і покликані стри-
мувати велику воду і регулювати її хід з півночі на південь 
країни, тому завдяки цим спорудам країна сьогодні може 
спати спокійно і без побоювань, запевняють фахівці.

“Гідроелектростанції дуже маневрені. Вони також 
використовуються для вирішення  проблем в аварій-
них ситуаціях. Виробництво електроенергії момен-
тальне. Також станція вирішує питання стоку Дні-
пра. Це виражається у регулюванні стоку річки”,  — 
пояснив начальник зміни станції Київської ГЕС Во-
лодимир Буяло.
Також школярам розповіли про значущість гідрое-

лектростанцій. Адже вони зазвичай працюють в піко-
вих режимах навантаження і допомагають підтримува-
ти стабільну частоту в мережі та не зупиняти роботу те-
плових та атомних електростанцій. 

“Станція працює у піковому режимі. Тобто вона не 
постійно працює, а коли виникає найбільша потреба 

в споживанні електроенергії.  Протягом дня йде на-
копичення води у верхньому водосховищі, а коли по-
трібно — у вечірній час йде спрацювання і виробни-
цтво електроенергії”, — пояснив Ярослав Касьянюк.
Діти зацікавилися, скільки ще простоїть ця ГЕС. Адже 

ніщо не вічне. За словами директора, відповідно до проек-
тування гідроспоруди і греблі були розраховані на 100 ро-
ків експлуатації. Після цього терміну комісія проводити-
ме глибинні дослідження технічного стану і прийматиме 
рішення щодо продовження терміну їхньої експлуатації. А 
поки що кожні п’ять років профільні інститути проводять 
різноманітні обстеження усіх дамб і гребель на Дніпрі.

“Реконструкція на Київській ГЕС вже закінчилася. 
Первинна потужність була у 1968 році 360 МВт. За-
раз після модернізації вона становить близько 440 
МВт. Також у нас була встановлена автоматична 
система контролю гідротехнічних споруд. Працює в 
автоматичному режимі. Вона забезпечує візуальний 
контроль”, — розповів директор Київської ГЕС.
Під час екскурсії школярі оглянули машинну залу, гід-

роагрегати, закритий розподільчий пристрій та пульт 
управління ГЕС. Не менш цікавим для екскурсантів ста-
ла і будівля Київської ГЕС, яка з’єднана з поверхневими 
водоскидами і поділена на 5 агрегатних блоків по 4 гід-
роагрегати в кожному.

У прес-службі “Укргідроенерго” нагадують, що відві-
дати будь-яку зі станцій у містах, де розташовані філії 
компанії Укргідроенерго, можна попередньо домовив-
шись з керівництвом станцій про дату, час та програму 
відвідин. Всі екскурсії для організованих груп школярів 
та студентів — безкоштовні.

Київська ГЕС: завдяки таким спорудам 
країна може спати спокійно

12 червня у Музеї давньоруського гончар-
ства ВІКЗ стартувала школа юного бджо-
ляра, до якої запрошують дітей віком від 7 
до 15 років.
Записалися до школи у перший день її роботи 

близько десятка юних вишгородців. Діти прихо-
дили і самі, і в супроводі батьків – і хлопчики, й 
дівчатка. Серед них немало тих, чиї батьки чи ді-
дусі займаються бджільництвом, і діти хотіли б 
продовжити сімейну справу.

На ознайомчому занятті діти дізналися загальну 
інформацію про медоборне ремесло, про терміно-
логію пасічників тощо. 

А 14 червня почався основний курс початково-
го циклу школи юного бджоляра. Він розрахова-
ний на п’ять занять, які проходитимуть у форма-
ті майстер-класів, під час яких діти отримають і те-
оретичні знання, і спробують дещо зробити практично. 
Зокрема, дізнаються про утримання бджіл на пасіці, про 
історію створення вулика, про особливості будови бджо-
ли та життя її в рамках сім’ї тощо.

Завідувач експозиції “Від бортництва – до вуликового 
бджільництва”, керівник школи юного бджоляра Олек-
сій Скоростецький, педагог за фахом і пасічник зі ста-
жем за покликанням, знає, як у доступній і цікавій фор-
мі подати матеріал. Він зауважує, що після проходження 
першого етапу занять можна буде запропонувати дітям 
наступний, уже вищого рівня. 

Для дітей, які бажають зайнятися бджолярською спра-
вою, але не зможуть записатися на нинішній набір, пі-
зніше буде оголошено новий. 

А незабаром для дорослих запрацює товариство пасіч-
ників-початківців. Вочевидь, довго чекати цієї події не 
доведеться, бо вже є чимало бажаючих долучитись до 
вивчення азів бджолярської справи.

Джерело: прес-служба Вишгородського 
історико-культурного заповідника

У Вишгороді відкрилася школа юного бджоляра

Сторінку підготувала Наталія ЄРОФЕЄВА
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• Галина КАМІНСЬКА

•  ВАЖЛИВО  •

У літній період, особливо у спеку, фа-
хівці закликають громадян особливо ре-
тельно дотримуватися правил пожежної 
безпеки. 

У минулому році працівниками держав-
ної лісової охорони Вищедубечанського 
лісового господарства, які оберігають 
природу лівого берега Вишгородсько-
го району, ліквідовано 19 пожеж. Цього 
року вже сталося дві пожежі. 

“Пожежа — небезпека для рослин і тва-
рин. Наносить велику шкоду. Щоб виріс 
ліс — потрібно не один десяток років. 
Для віку стиглості сосни потрібно 80-100 
років. А лісова пожежа може за годину-дві 
знищити ці лісові насадження, в які вкла-
дено чимало коштів, людської праці. По-
трібно все починати спочатку”, — бід-
кається інженер охорони та захисту лісу 
ДП “Вищедубечанського лісового госпо-
дарства” Ігор Демидась. 

Невтішна статистика повідомляє, що 
винуватцями 98% лісових пожеж є 
люди. Відсоток пожеж, що виникають 
внаслідок блискавок та інших природ-
них чинників, досить незначний. Не-
обережне поводження з вогнем дуже 

часто має жахливі наслідки для лісу. 
Для запобігання пожеж щодня працює 
лісовий патруль. 

“Найбільше уваги рейдам приділяєть-
ся у святкові дні та вихідні, коли ма-
сово виїжджають люди у лісові масиви 
відпочити, поспілкуватися з природою, 
посмажити шашлики. Проводиться 
роз’яснювальна робота, як розводити 
багаття, як себе вести у лісі”, — розпо-
відає спеціаліст. 

“Ми їздимо в рейди і все це оперативно 
виявляємо. Раніше їздили на простому 

автомобілі — бачили пожежу, викликали 
пожежну машину на гасіння. А коли при-
дбали у цьому році авто з лісопожежним 
модулем та інвентарем, це дало мож-
ливість рейдовій групі одразу гасити 
пожежу”, — запевняє начальник лісової 
пожежної станції Вищедубечанського 
лісгоспу Руслан Захарченко.

Лісівники закликають громадян до-
тримуватися правил пожежної безпеки. 
Якщо є змога — взагалі відмовитися від 
відвідування лісів у спеку. Наразі ство-
рено чимало зон для відпочинку та роз-
ведення багаття. Порушників змусять 
заплатити 170 грн.

“Під час пожежонебезпечного періоду за-
бороняється заїзд в лісові масиви, розве-
дення багаття. Люди повинні розуміти, 
що коли вони розводять багаття, ма-
ють розкопувати метр на метр верхню 
підстилку до білого піску. Мати з собою 
лопату, воду, мангал. Після — залити 
все водою, засипати піском, не залиша-
ти розведене багаття”,  — пояснює Ігор 
Демидась.

Наразі Державне агентство лісових 
ресурсів планує обладнати всі лісгоспи 

країни системою відеоспостереження, 
щоб вирішувати проблему займання у зе-
лених зонах. По всій країні працює чимало 
відеовеж. У Київській області усі 10 лісових 
господарств мають таку систему відеоспо-
стереження. Вони допомагають оператив-
но виявляти загоряння у лісах, а також сте-
жити онлайн за всім, що відбувається.

“У нас камери в одних із перших з’яви-
лися по Україні. Але раніше, коли їх не 
було — на вежі сиділа людина, яка спо-
стерігала за ситуацією. Співробітник 
кричав, у якому напрямку пожежа. На 
кожній вежі мала сидіти людина. Коли 
придбали систему відеоспостережен-
ня — стало набагато легше і ефектив-
ніше. Співробітник одразу спостерігає 
за трьома камерами, тобто за всім 
лісгоспом розміром 30 тис. га”, — розпо-
вів фахівець Руслан Захарченко.

Працівники лісових господарств спо-
діваються, що вже незабаром цими ка-
мерами забезпечать усі лісгоспи країни. 
Особливо на сході та півдні. Там тради-
ційно найбільше пожеж.

Олександр МЕРЕЩЕНКО

Прокуратурою Київської області 
спільно з СБУ викрито протиправну 
діяльність групи осіб, які незаконно 
заволоділи та намагалися прода-
ти земельні ділянки на території 
Вишгородського району площею по-
над 21 га вартістю майже 8 млн грн.

Прокуратурою Київської області спіль-
но зі співробітниками Служби безпеки 
України викрито протиправну діяльність 
групи осіб, які незаконно заволоділи та 
намагалися продати земельні ділянки за-
гальною площею понад 21 га на території 
однієї із сільських рад Вишгородського 
району.

Установлено, що шахраї відшукали 
підставних осіб серед малозабезпечених 
верств населення та, ввівши в оману 179 
студентів за грошову винагороду, заволо-
діли їх правом, передбаченим Конститу-
цією України, на отримання землі в осо-
бисте користування. 

В подальшому зловмисники з метою 
власного збагачення продавали жите-

лям Київщини землю за вартістю понад 
40 тис. грн за одну земельну ділянку.

Так, у рамках досудового розслідування 
кримінального провадження проведе-
но 8 санкціонованих обшуків за місцем 
проживання та розташування офісних 
приміщень осіб, причетних до вчинення 
кримінального правопорушення у Києві 
та Київській області і вилучено державні 
акти на право власності, витяги про не-
законну реєстрацію земельних ділянок 
та іншу документацію, що підтверджує їх 
протиправну діяльність. 

За клопотанням прокуратури області 
накладено арешт на 224 земельні ділян-
ки у складі 23 садових товариств, оці-
ночна вартість яких на момент незакон-

ного набуття їх у власність становила 
майже 8 млн грн.

Наразі за процесуального керівництва 
прокуратури Київської області 3 особам 
повідомлено про підозру у вчинені кри-
мінального правопорушення за ч. 4 ст. 
190 (шахрайство) КК України. 

Досудове розслідування триває.
Санкція статті передбачає покарання у 

вигляді позбавлення волі на строк від 5 
до 12 років з конфіскацією майна.

Прокуратурою Київської області вжи-
ваються заходи щодо повернення зе-
мельних ділянок у державну власність.

Джерело: прес-служба прокуратури 
Київської області

Красу природи не заміниш нічим. Вона заспокоює та надихає, надає сил та заряджає позитивом. 
Звісно, своєю98% лісових пожеж виникає з вини людей.

98% лісових пожеж виникає з вини людей

Мінрегіон планує
відкриття невеликих 
початкових шкіл 
на перших поверхах 
будинків.

Міністерство регі-
онального розвитку, 
будівництва та жит-
лово-ком уна льного 
господарства України 
дозволить проектуван-
ня невеликих шкіл І-го 
ступеня (початкових 
шкіл, 1-4 класи), вбу-
дованих у перші повер-
хи житлових будинків. 

Про це повідомив заступник міністра 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства 
України Лев Парцхаладзе.

«У нових ДБН щодо містобудування 
та дитсадків є можливість проектува-
ти невеликі дошкільні заклади, вбудова-
ні або вбудовано-прибудовані у житлові 
будинки. Ми ініціювали таку зміну че-
рез великий дефіцит дитсадків, особли-
во в центральних районах великих міст, 
де не завжди є достатньо місця, щоб роз-
містити окремий заклад. З тих же при-
чин наразі ми розглядаємо можливість 
проектувати за аналогічним принци-
пом і невеликих шкіл І-го ступеня – це 
початкові школи, 1-4 класи. Адже сьо-

годні близько 50% міських шкіл є пере-
повненими. Діти навчаються по 35-40 
учнів у класі або в декілька змін. А для 
малечі в перших класах це взагалі суціль-
ний стрес. Тому відкриття невеликих 
початкових шкіл на перших поверхах 
будинків не тільки стане зручним для 
батьків і дітей, адже така школа буде 
зовсім поруч, а й створить додаткові 
місця для школярів та забезпечить ком-
фортні умови навчання», – сказав він.

За словами Парцхаладзе, це дозволить 
суттєво зменшити диспропорцію між 
житловим будівництвом та соцінфра-
структурою, а також забезпечить жите-
лів необхідними та зручними  соціальни-
ми об’єктами.

21 га земельних ділянок Вишгородського
району намагалися незаконно продати 

Кинутий сірник, випалю-
вання сухостою, непогаше-
ний недопалок у цей період 
можуть стати причиною 
масштабних лісових пожеж. 

Печерський районний суд Києва 
відпустив під заставу співвласни-
ка «Комплексу «Агромарс» Євгена 
Сігала та директора філії компанії 
Івана Зозулю.
Про це повідомляє ZIK, посилаючись 

на Інтерфакс-Україна.
Згідно з інформацією прес-служби 

юридичної компанії Equity, команда ад-
вокатів якої захищає права підозрюва-
них в суді, було оскаржене рішення Пе-
черського райсуду Києва і в результаті 
судового розгляду Апеляційним судом 
Києва розмір застави (як альтернатив-
ного запобіжного заходу) був знижений 
до 5 млн грн для кожного підозрюваного.

«Необхідні суми були внесені на депози-
тарний рахунок суду і власники агрохол-
дингу Марина та Євген Сігал, а також 
директор філії Іван Зозуля були звіль-
нені під заставу і зараз вже знаходять-
ся зі своїми сім’ями», – повідомили в 

прес-службі юридичної компанії.
Як повідомлялося, Печерський район-

ний суд Києва раніше відпустив під заста-
ву в 90 млн грн одного з власників ТОВ 
«Комплекс «Агромарс» Марину Сігал.

Раніше суд обрав Євгену і Марині Сі-
гал запобіжний захід у вигляді триман-
ня під вартою на два місяці з альтерна-
тивою внесення застави в розмірі 80 млн 
грн і 90 млн грн відповідно.

Крім того, суд обрав директору струк-
турного підрозділу Івану Зозулі такий 
самий запобіжний захід з альтернативою 
внесення застави в розмірі 84 млн грн.

ГПУ і Національна поліція затримали 
керівників і бенефіціарів ТОВ «Комплекс 
«Агромарс» в рамках справи про заподі-
яння екологічної шкоди на загальну суму 
253 млн грн. У рамках справи 6 червня 
в Київській області було проведено 14 
санкціонованих судом обшуків в примі-
щеннях «Агромарса».

Нові ДБН: початкові школи 
розміщуватимуть у житлових будинках

Пташиний могильник: суд відпустив 
власника «Гаврилівських курчат»
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Подорожі умовно можна поділити на 
дві категорії: запланований відпочинок і 
поїздка за принципом «метання дротика 
у карту»: куди потрапить — туди і їдемо. 
Який би спосіб ви не обрали, співробіт-
ники туристичної компанії Mint trаvel 
радять звернути увагу на Чорногорію 
та Албанію. І, якщо ви надаєте перева-
гу спонтанності, то спробуйте потрапи-
ти на мапі саме в ці райські країни.

Яскравий курорт Європи
Досвідчені туристи називають Чорно-

горію одним із найяскравіших курор-
тів Європи. Там вас зустрінуть блакит-
ні береги Адріатики, первозданна при-
рода, старовинна архітектура та над-
звичайно чисте море. Загальна довжи-
на пляжів Чорногорії становить 73 км. 
У Mint travel відзначають, що тут ко-
жен знайде собі куточок до душі. Тури-
стам, які придбають тур в Mint travel, 
забезпечені цікаві екскурсії до найне-
звичайніших місць. Наприклад, до па-
лацу останнього чорногорського кня-
зя Ніколи або середньовічного Котору 
з його фортечною стіною довжиною в 
5 км, старовинного кафедрального со-
бору і музею.

У Mint travel зазначають, що голов-
на принада Чорногорії — море. Ті, хто 
вже оцінив екзотичні пляжі Туреччини 

і Єгипту, можуть знайти затишне міс-
течко біля чорногорських берегів Адрі-
атичного моря. Наприклад, вишука-
ну відпустку можна провести на курор-
ті Будва, який розташувався на невели-
кому мальовничому мисі. Готелі тут по-
будовані таким чином, що вашому від-
починку ніхто не завадить — м’яка ат-
мосфера ізольованості тут гарантована. 
Ви збираєтеся запросити в Чорногорію 
другу половинку? У Mint travel нагаду-
ють, що прогулянка вузькими брукова-
ними вуличками подарує вам справж-
ний романтичний настрій.

Відпочинок у Чорногорії високо оці-
нили Софі Лорен, Сильвестр Сталлоне, 
Майкл Джексон, Елізабет Тейлор, Клау-
дія Шиффер.

Албанія — рай на Землі
Блакитний берег, білосніжні пляжі, не-

займана природа. Албанію часто нази-
вають країною апельсинових гаїв і ма-
льовничих гір. У Mint travel радять тим, 
хто вирішить відпочивати в цій кра-
їні, підготуватися до лавини емоцій. 
Вас вразять стародавні стіни візантій-
ського міста Дуррес і величезний амфі-
театр, археологічний музей, Венеціан-
ська вежа. Побродивши найдавнішими 
вуличками, можна відправитися до мі-
ста Поградец — мальовничого курор-
ту Албанії, який розташований на бе-
резі прекрасного озера Охрід. Тут мож-
на перевести дух і за допомогою опера-
торів Mint travel спланувати свій відпо-

чинок далі. Не виключено, що співро-
бітники Mint travel порадять вам відві-
дати унікальне кам’яне місто — Гирока-
стра. Цей музей під відкритим небом на 
березі річки Дрині, зведений на верши-
ні гори, визнаний пам’ятником світо-
вої культурної спадщини і охороняєть-
ся ЮНЕСКО. Поспішайте придбати пу-
тівку до Албанії — вражень від поїздки 
у вас буде на мільйон!

Телефонуйте безкоштовно: 

0800 301 771

Відпочинок в 
обіймах Балкан

Технології
Розглядаючи пропозиції підключення 
Інтернету у приватному секторі, можна 
знайти багато  цікавих варіантів.

Наприклад, «Перепідключення приват-
ного будинку за 0 грн». Згідно з умова-
ми пропозиції, потрібно поповнити ра-
хунок на 500 грн. Тобто, підключення усе 
ж таки платне? Питання в тому, чому під-
ключення, де використовується волокон-
но-оптична лінія, абонентські термінали, 
монтажні роботи з підключення приват-
ного будинку, безкоштовне?

Розповсюдженою пропозицією підклю-
чення Інтернет у приватному секторі є 
купівля Wi-Fi-роутера або використан-
ня 3G (4G) модемів. Таке підключення 
більш дешеве. Однак, враховуючи неста-
більність сигналу або обмеженої карти 
покриття, георозміщення будинку (що 
додає перешкод у з’єднанні), оренду ко-
мунікаційних ліній, можна зробити ви-
сновок, що стабільність послуги Інтер-
нет під великим питанням.

Зважене рішення
Обираючи провайдера, варто враху-

вати його стаж на ринку телекомуніка-
ційних послуг та кількість підключених 
абонентів. Звернути увагу на те, чи бу-
дує провайдер власні лінії, чи орендує 
їх у інших провайдерів. Наскільки про-
вайдер готовий нести відповідальність 
за форс-мажорні обставини, поломки та 
реальну швидкість їх усунення.

Компанія «Бест» надає послуги Інтернет 
та кабельного телебачення вже більше 15 
років. Клієнтська база налічує близько 16 
тис. абонентів. Досвід компанії на ринку 
телекомунікаційних послуг дозволяє бу-
дувати власні лінії зв’язку, співпрацюва-
ти із забудовниками та надавати канали 
для інших провайдерів.

Завдяки власним волоконно-оптич-
ним лініям, Компанія «Бест» надає по-
слуги Інтернет з найвищою пропускною 
здатністю до 1Гб/сек. Оскільки лінії по-
будовані власними силами, компанія має 

змогу оперативно реагувати на форс-ма-
жорні обставини, виконуючи навіть най-
складніші ремонти протягом 3-х робо-
чих днів. Кожен клієнт, який став заруч-
ником таких обставин, може призупини-
ти дію послуги абсолютно безкоштовно 
та включити послугу Інтернет без будь-
яких перешкод.

Стати клієнтом Компанії «Бест» дуже 
просто, для жителів приватного секто-
ру діють прозорі та вигідні акційні про-
позиції. Завдяки стажу роботи компанія 
може дозволити вигідні умови для клієн-
тів, оскільки карта покриття провайдеру 
— одна з найбільших в київському регіоні.

Скориставшись акцією «Спекотні про-
позиції від «Бест» підключення приват-
ного будинку, який розміщений в радіу-
сі 100 м від точки підключення, складає 
лише 600 грн. При підключенні потріб-
но купити ONU пристрій (що конвертує 
сигнал) вартістю 960 грн. Останньою ви-
тратою буде оплата за місяці користуван-
ня послугою. При цьому клієнт не обме-
жений у виборі тарифного плану та мож-
ливості його змінювати.

Для жителів населених пунктів Ірпінь, 
Буча, Гостомель, Ворзель, Блиставиця, Го-
ренка, Коцюбинське, Немішаєве, Обухів 
та Боярка діє акційна пропозиція перепід-
ключення Інтернету по волоконно-оптич-
ній лінії від іншого провайдеру. Таке під-
ключення безкоштовне, при цьому мож-
на обрати будь-який тарифний план і не 

сплачувати депозит. Більш того, Компа-
нія «Бест» нарахує бонус у розмірі 1000 
грн, який клієнт може використати в опла-
ту послуг згідно обраного тарифного пла-
ну. Загальна вартість такого підключення 
складає + 1000 грн. Прозоро? Вигідно? Так!

Якщо ваш будинок знаходиться у радіу-
сі 150м від точки підключення, ви може-
те обрати акцію «Обери тариф за 250 та 
підключись безкоштовно». Оберіть та-
рифний план 250 грн/місяць та сплатіть 
вартість абонентського терміналу (960 
грн). Таке підключення має ряд вимог, ви 
не зможете змінити тарифний план та за-
блокувати послугу протягом 24 місяців.

На сьогоднішній день пропозиції 
підключення до Інтернет у приватному 

секторі не такі різноманітні, 
як підключення багатоповерхівок. 

Проте обираючи стабільність, 
прозорість, надійність так якість 
все більше абонентів надають 

перевагу Компанії «Бест». 
Приєднуйтеся і ви, будьте the best з 

Компанією «Бест»!

Олена СТЕЦЬ

ТОП-5 причин бути the best 
з Компанією «Бест»

Переваги Інтернету
від “БЕСТ”

• надійність, якість та швидкість 
• можливість завантажувати інфор-
мацію на високій швидкості
• перегляд відео, музики та інших 
файлів у форматі високої якості online
• цілодобова технічна підтримка 
за номером: (044) 377-7-377

Пора літніх відпусток продовжується. Якщо ви все ще перебуваєте у роздумах стосовно того, де краще провести
незабутні спекотні дні, рекомендуємо вам звернути увагу на такі країни як Чорногорія та Албанія.
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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

ПРОХОЛОДНІ НАПОЇ
• ДОМАШНІЙ ЛИМОНАД
Візьміть 3 л води, 1 лимон та 6 ст.л. цукру. Очистіть 

цитрусові від шкірки, вичавіть із них сік і додайте 
цукор. Залийте склянкою гарячої води і ретельно 
перемішайте. Залийте холодною водою і поставте до 
холодильника.

• БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ “МОХІТО”
Візьміть 150 мл холодної води, дольку лимона, доль-

ку лайма, 2 ч.л. цукру і кілька листочків м’яти. По-
кладіть на дно склянки (450 мл) дольки лимона і лай-
ма. Залийте водою і додайте листочки м’яти. Вміст 
склянки ретельно розімніть ложкою (але не до стану 
пюре). Заповніть бокал дрібним льодом приблизно 
до середини. Влийте цукровий сироп, змішайте і при-
красьте гілочкою м’яти.

• ХОЛОДНА КАВА
Візьміть чашку міцної кави, молоко, цукор і лід. За-

сипте у високу склянку лід. На 3\4 заповніть його мо-
локом, потім налийте каву і збийте міксером.

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” у Вишгороді 
можна цілодобово за адресами:
• вул. Шевченка, 1, 
   кафе Walker;
• вул. Кургузова 1-а (корп.1);
• вул. Шолуденко 6-г 
   (офіс Компанії “Бест”).ЗВ
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• 1 липня — День архітектури України.
• 2 липня — Міжнародний день спортивного журналіста.
• 4 липня — День судового експерта України.
• 6 липня — Всесвітній день поцілунку.
• 7 липня — Івана Купала, Міжнародний день Дніпра,
         Міжнародний день кооперативів.
• 7 липня — День рибака.
• 11 липня — Всесвітній день шоколаду, День світлоопе-
ратора.
• 12 липня — Всесвітній день бортпровідника, День апо-
столів Петра і Павла.
• 15 липня — День металурга.
• 16 липня — День бухгалтера України.
• 17 липня — Всесвітній день кримінального правосуддя.
• 20 липня — Міжнародний день шахів, Міжнародний 

***
— У Києві зробили різні контей-
нери для сміття: харчові відходи 
окремо, нехарчові — окремо. 
Майже, як в Європі.
— Так, хороша ініціатива. Але по-
тім приїжджає мусоровозка і все 
сміття завантажує в один кузов. 
Цим ми від Європи злегка відріз-
няємося...

***

***Дві подруги: — Учора тест на вагіт-
ність здавала. — Ну й як, складни-
ми були запитання?

***Сьогодні сказала чоловікові, що я, 
окрім як жінкою, хочу стати йому 
найкращим другом.
Після цього він добув пляшку горіл-
ки, дві чарки, налив і почав розпові-
дати, як я його задовбала.

***П’яний чоловік приповзає до-
дому з гулянки. Жінка зустрічає 
його з мітлою в руках. Чоловік 
падає на коліна й у сльозах про-
сить: — Марусю, не відлітай! Це 
було востаннє!

***Одеський дворик. Одна сусідка до 
іншої: — Бело Мойсеївно, а шо це 
ви вже третій день не лаєтеся з чо-
ловіком? Таки посварилися?


