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Рейтинг брехунів

В ОДНОМУ З НАЙМАЛЬОВНИЧІШИХ МІСЦЬ 
ВИШГОРОДА НЕЩОДАВНО ВИЯВИЛИ СТИХІЙ-
НЕ СМІТТЄЗВАЛИЩЕ. ТИСЯЧОЛІТНІ СХИЛИ 
НЕПОДАЛІК ОХОРОННОЇ ЗОНИ ГЕС БІЛЯ НА-
БЕРЕЖНОЇ КИЇВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЗА-
БРУДНЮЮТЬ БУДІВЕЛЬНИМ СМІТТЯМ. ПОРУЧ 
ЗНАХОДЯТЬСЯ І ПРИВАТНІ ТЕРИТОРІЇ.

Засновник громадської організації “Чисто. Вишго-
род” Наталія Руденко дізналась про проблему з соці-
альних мереж та неабияк занепокоєна появою небез-
печного сміттєзвалища: 

“Воно велике, масштабне і особливість його в 
тому, що воно розміщене не на рівному майданчику, 
а на схилі, і разом з дощем та іншими опадами зва-
люється донизу по цих схилах”.

Знають про сміттєзвалише і у міській раді. Депутат 
Вишгородської міської ради Микола Кравченко каже, 
що на цю територію вже виїжджали з адміністративною 
комісією, але відповідальних за забруднення історичних 
схилів поки що не знайшли. “На сьогоднішній день го-
лова адмінкомісії Стефанівський займається цією спра-
вою, і буде подавати в поліцію, хай розшукують, хто це 
зробив”, — каже депутат.

Кількість будівельних матеріалів на цій території над-
то велика, тож прибрати сміттєзвалище власноруч над-

звичайно складно, а під’їхати до нього спецтехнікою 
майже неможливо. Найголовніше завдання наразі — 
не допустити збільшення сміттєзвалища. Адже тоді си-
туація може стати катастрофічною.

“Якщо це не припинити, то люди почнуть викида-
ти туди і побутове сміття. Тому потрібно це міс-
це прикрити, щоб сміття не поширювалось далі”, 
— вважає депутат.
Проблема засмічення схилів у Вишгороді існує вже 

давно, у більшості випадків місцеві мешканці само-
вільно забруднюють місто. Еко-волонтер вважає: для 
того, щоб такого не відбувалось — варто провести чи-
мало просвітницької роботи.

“Я є прибічником того, що людям потрібно дати шанс 
виправитися, а потім вже застосовувати каральні ме-
тоди, штрафи. Треба забезпечити належну, достат-
ню кількість баків, проводити інформаційну роботу як 
з дорослими, так і з дітьми, і робити так, щоб згори це 
переміщалося на вулицю і їхало куди треба”, — пояс-
нює Наталія Руденко.

Поки що еко-волонтери та депутати міськради вбача-
ють лише один вихід із ситуації — засипати сміттєзва-
лище ґрунтом.

Галина КАМІНСЬКА

На Вишгородських 
схилах виявили стихійне 
сміттєзвалище

ПІД ЧАС СЕСІЇ ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ, ЩО ПРОЙШЛА 24 ТРАВНЯ, 
ПРЕДСТАВНИКИ РІЗНИХ РЕЛІГІЙНИХ ПОГЛЯДІВ 
ВИСТУПИЛИ З ПРОХАННЯМ ВЖИТИ ЗАХОДІВ, 
СПРЯМОВАНИХ НА ПРИПИНЕННЯ 
ПРОПАГАНДИ ГОМОСЕКСУАЛІЗМУ ТА ЗАХИСТ 
ТРАДИЦІЙНИХ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ. 
На їхню думку, з незрозумілих причин держава на-

дає пріоритетну увагу штучно створеній проблемі так 
званої дискримінації людей з нетрадиційною сексуаль-
ною орієнтацією. Адже вже на офіційному сайті Верхов-
ної Ради України є розпорядження Кабінету Міністрів 
України, що зобов’язує міністерства та інші державні 
органи виконувати план дій з реалізації Національної 
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року.

Один із пунктів — попередження та протидія дискри-
мінації, що стосується гендерного питання: 

— дотримується і впроваджується принцип недискри-
мінації та культура поваги до різноманітності, вжива-
ються заходи з подолання у суспільстві стереотипів, які 
призводять до дискримінації; 

— забезпечено безперешкодний доступ кожного до 
ефективних засобів правового захисту від дискримінації.

З цим планом дій не погоджуються представники 
релігійних конфесій Вишгорода. Вони побоюються 
пропаганди одностатевого способу життя у школах. А 
також, що легалізують цивільне партнерство для од-
ностатевих пар.

“Ми за молодь, за сім’ю, за майбутнє, за умови, щоб люди 
хотіли створювати нормальні та повноцінні сім’ї”, — 
зазначив священик Собору Вишгородської Богородиці 
Української Греко-Католицької Церкви Тарас Валах.

Місцева жителька Софія Марценюк запевняє: “Будуть 
сумні наслідки, якщо не приймуть цю заяву, якщо буде 

і надалі просуватися це збочення. Ми 
виступаємо за те, щоб зупинити ви-
нищення української нації — по-ін-
шому це не назвеш. Якщо будуть доз-
волені ці шлюби, стосунки, якщо бу-
дуть введені ці терміни в наше зако-
нодавство, то ми не зможемо вплива-
ти на наших дітей. Адже їм з дитя-
чих садочків та шкіл будуть розпові-
дати, що вони можуть обирати, ким 
бути і обирати партнера”.

Міська рада проголосувала за звер-
нення до вищих інстанцій щодо захи-
сту інституції сім’ї в Україні.

Рекреаційну зону
ніяк не приберуть
Також під час сесії підіймалося питання про сміттєзва-

лище по вулиці Ватутіна 69-г. Вже протягом чотирьох 
років територію рекреаційної зони — улюблене місце 
відпочинку місцевих жителів, яке знаходиться за ста-
діоном “Енергетик”, — засипають будівельним сміттям. 

Вантажівки регулярно звозять тонни відходів і засипа-
ють ліс та річку Почайна. Представники Національного 
корпусу розповідають, що вирішили отримати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення про-
блемних земельних ділянок.

Продовження на сторінці 3.

Міська рада виступила проти 
гомосексуалізму та ніяк не розбереться 

з виділенням землі людям
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Пляжний сезон
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У черговий раз у Міністерстві охорони 
здоров’я надали пояснення, що 
поки реформа стосуватиметься 
лише первинної ланки медицини, а 
саме сімейних лікарів, терапевтів 
та педіатрів. В перший рік 
вони набиратимуть пацієнтів та 
заноситимуть їх в електронний реєстр 
пацієнтів на базі E-Health. Починаючи 
з другої половини 2018-го року вони 
отримуватимуть за задекларованих 
пацієнтів фінансування.

В той же час звернення до лікарів-спеці-
алістів, призначені сімейним лікарем, бу-
дуть оплачуватися Національною служ-
бою здоров’я. Тоді, якщо пацієнт звер-
татиметься до лікарів за власним бажан-
ням без направлення, цей візит не буде 
покриватися Нацслужбою. Тож без сі-
мейного лікаря до дерматолога чи хірур-
га вже не потрапити. Буде певний фільтр.

“Таким фільтром є сімейна медици-
на, яка дає відповідь на питання: чи 
потрібна пацієнтові госпіталізація 
або з цим діагнозом йому можна від-
крити лікарняний і виписати необхід-
ні препарати”, — поясний головний 
лікар Вишгородської центральної ра-
йонної лікарні Іван Клюзко.

За словами головного лікаря, медичний 
заклад Вишгородського району не розра-
хований на таку чисельність населення. 
Для того, щоб забезпечити кваліфікова-
ну медичну допомогу необхідна будівля 
удвічі більша. 

“Лікарня була побудована в 1982 році 
і була розрахована на 71 тисячу насе-

лення району та 20 тисяч — у Вишго-
роді. Але за останні десять років дуже 
розрісся район і саме місто. Житлові 
масиви, які будуються, розраховані на 
проживання 4-5 тисяч осіб. А таких 
масивів у нас більше десятка. Уявіть, 
наскільки збільшився по кількості на-
селення тільки Вишгород. І в таких 
умовах, в яких лікарня працює, дуже 
тісно”, - стверджує головний лікар.

Без нового приміщення 
не буде змін на краще

Для покращення якості обслуговуван-
ня жителів міста та району, а також реа-
лізації задуманого Вишгородському ме-
дичному закладу не вистачає приміщен-
ня. Наразі обіцяють розширення, і тоді 
Вишгородський центр первинної допо-
моги розмістить всіх сімейних лікарів. 
Тоді, за словами головного лікаря, мож-
на буде забути про черги:

“Дійсно, неподалік від Вишгородської 
лікарні знаходиться порожня будів-
ля. На сьогоднішній день дуже важли-
вим моментом є питання про переда-
чу цієї будівлі в майновий фонд нашо-
го району. Тоді б ми почали ремонт у 
цьому закладі і розширили можливо-
сті поліклінічної служби”. 

Також у новій будівлі обов’язково буде 
кімната для грудного вигодовування та 

веранда для дитячих візочків, — запев-
няє ескулап.

“В тій порожній будівлі треба зроби-
ти поліклініку. Все це звільнить міс-
це в лікарні для діагностики та віль-
ного переміщення пацієнтів. Адже у 
відділення пацієнт має потрапляти 
тільки після обстеження — ендоско-
пії, комп’ютерної томографії, лабора-
торного обстеження... Всі вони повин-
ні проводитися на першому поверсі за-
кладу, а далі пацієнта направляють в 
необхідне відділення”.

Але наразі на рівні Міністерства охо-
рони здоров’я процес передачі порож-
ньої будівлі зупинився. Поки зі сторони 
міністерства підтримки немає, — каже 
Іван Клюзко.

Новий житловий комплекс 
— нова амбулаторія

Також головний лікар сподівається на 
допомогу районної та місцевої влади 
стосовно сприяння децентралізації пер-
винної медичної допомоги. Тобто, коли 
будується житловий масив, обов’язко-
во він має надавати мешканцям можли-
вість отримувати первинну медичну до-
помогу безпосередньо у цьому ж масиві.

“Основний принцип первинної меди-
цини — її децентралізація. Поліклініч-
на допомога має надаватися пацієн-
там, будучи наближеною до великих 
житлових масивів. Коли будується 
житловий масив, в ньому передбача-
ється кабінет сімейного лікаря. Мамі 
з дитиною зовсім не обов’язково ста-
вати у спільну чергу для того, щоб до-
битися прийому педіатра чи тера-
певта. Вони можуть спуститися на 
перший поверх свого дому і отримати 
необхідну допомогу”.

Але поки що у Вишгороді немає жод-
ної амбулаторії сімейного лікаря. На 
жаль, ніхто із забудовників умов для 
своїх мешканців не створив. І, звісно, 
мешканці міста йдуть на огляд до лікар-
ні, спроможність якої не розрахована на 
таку чисельність населення. 

Наталія ПРОЦЕНКО

Медичні перипетії Вишгородської лікарні

Люди потерпають від 
холоду, батареї ледь теплі, ціни 
на опалення та показники 
загальнобудинкового лічильника 
необґрунтовано збільшуються.

Мешканці вишгородських будинків по 
вулиці Кургузова 1-а вже не перший рік 
скаржаться на надавача послуг з тепло-
постачання. Одна з проблем — взимку 
у квартирах досить холодно, бідкається 
мешканка корпусу №4 Любов Дубас:

“Живемо на другому поверсі. Бата-
реї ледве теплі. 18-19 градусів макси-
мум вдома. Ходимо вдягнені у теплий 
одяг. Дуже холодно. За що ми плати-
мо такі гроші? Хоча у нас лічильники 
стоять на тепло. Суми нереальні”.

Також жителі житлового комплексу 
“Ярославичі” обурені постійною зміною 
опалювальної площі будинку. Спочатку 
мешканцям корпусу №1 виставляли ра-
хунки за опалення 4932 м. кв. З часом 
цифра змінилася — стала 5932 м. кв. Тоб-
то додали до опалювальної площі місць 
загального користування — технічне 
приміщення, сходову клітинку, холодний 
тамбур, коридори біля ліфтів та інші при-
міщення, які не потребують опалення.

“Цілий рік Головне управління 
держпродспоживслужби займалося 
цією справою.  Перерахунки були про-
ведені. І вийшло, що опалювальна пло-
ща будинку не 4932 м. кв., навіть не 
5932, а 4782 м. кв. Тобто ми за ці роки 
чимало переплатили”, — розповідає 
мешканець будинку по вулиці Кургузо-
ва 1-а, корпус №1 Василь Стрільчук.

Отже, перерахунки зроблені, але тепло-
мережа не повернула ні копійки жителям 
житлового комплексу.

“Чому вони так роблять? Чому 
вони нас залякують постійно? Ми по 
всім судам їздили. Всі суди кажуть 
— ми праві. А як доходить платити 
— ми вже не праві. Це якесь свавілля. 
Ми один раз переплатили, вдруге пе-
реплатити, і ніхто нам не збираєть-
ся це компенсувати. Повертати наші 
ж гроші. А переплата у місяць близько 
200 грн”, — скаржиться мешканка ЖК 
“Ярославичі” Кузовенко Ніна.

Люди збентежені і тим, що рахунки на 
опалення були збільшені на місця за-
гального користування. Місцевий жи-
тель Євген Гмиря пояснює: “Вишгород-
тепломережа” затвердила на мою квар-
тиру витрати на опалювання МЗК (міс-

ця загального користування) коефіцієнт 
0,1865 Гкал/місяць. Це константа, яку 
кожен мешканець має оплатити. Через 
рік цей коефіцієнт був перерахований в 
сторону збільшення - 0,213 Гкал/місяць. 
Чому? Мені дали відповідь:“Ми не доди-
вилися, недорахувалися”. Мені хотіло-
ся б дізнатися від “Вишгородтепломе-
режі”, чому був перерахований коефіці-
єнт. Вони можуть перераховувати та-
рифи, а ось константу, яка береться з 
розрахункових даних, такого права їм 
ніхто не давав”.

У комунальному підприємстві “Вишго-
родтепломережа” відповідають, що ме-
тодика розрахунку місць загального ко-
ристування — досить тривала процеду-
ра. Спочатку проектанти проводили роз-
рахунки самостійно, і у кожного з них 
були різні дані. А кількість гігакалорій 
збільшили на основі листа обслуговую-
чої компанії “Комфорт-майстер”. 

“Ми на основі листа “Комфорт-май-
стер” трішки підняли. Минулого року ця 
компанія у жовтні дала нам листа про 
те, що люди комірчини відключали, там 
де консьєрж має сидіти. Дали нові дані. 
Знову зробили перерахунки. Ми у всі ін-
станції писали, що все це робиться на 
підставі листів”, — стверджує началь-
ник виробничо-технічного відділу КП 
“Вишгородтепломережа” Ірина Дорош.
Суди щодо нарахувань та надання по-

слуг тривають вже декілька років. 

Олександр МЕРЕЩЕНКО

“Теплові хвилювання” мешканців
вишгородського ЖК “Ярославичі”

Де у Вишгороді можна 
купатися і безпечно 
відпочивати? Сонечко 
припікає все сильніше, 
тому відповіді на ці питання 
досить актуальні.

Вишгородці вже розпочали пляжний 
сезон. Жителі міста активно відвідують 
місцеві водойми. Їх всього декілька. 
Але тепер у місті з’явився перший 
офіційний пляж.

“Передбачено містобудівною 
документацією один пляж, який 
знаходиться за постом ДАІ, як 
їхати в сторону с. Хотянівка. Там 
знаходиться громадська організація 
“Smile park”, яка за допомогою нашої 
комунальної техніки розчистила 
територію, облаштувала 
безкоштовними спортивними 
майданчиками”, — розповів заступник 
Вишгородського міського голови 
Трохим Іванов.

Також на території працює міні-бар, 
але алкоголь у ньому не продають. За 
словами чиновника, ця громадська 
організація пропагує спортивний спосіб 
життя. Громадська організація слідкує, 
щоб люди не курили, не смітили, не 
розпивали алкогольні напої.

Люди тут можуть пограти у волейбол, 
зайнятись вейкбордингом або ж взяти 
на прокат байдарку чи катамаран. Хоча 
ще зовсім нещодавно ця територія була 
занедбана. 

“Коли ми сюди приїхали два роки 
тому, тут, м’яко кажучи, був смітник. 
Вивезли 700 кульків 120-тилітрових 

відходів. А потім отримали паспорт 
пляжу. Це означає, що сюди можна 
приходити засмагати, купатися, 
адже тут все чисто”, — стверджує 
президент Всеукраїнської Федерації 
екстремальних видів спорту Юрій 
Тибенко. Щоправда, дістатися сюди 
нелегко. “Туди треба їхати. Якщо 
автомобіля немає, то зовсім незручно”, 

— каже місцева жителька 
Марина. 

За словами заступника 
міського голови, питання 
з перевізниками вже 
обговорюється. В планах — 
пустити на єдиний офіційний 
пляж маршрут громадського 
транспорту. 

Але поки жителі Вишгорода 
в основному обирають 
місця відпочинку поближче. 
Популярним є так зване 
озеро “Бегемотик” на 
набережній. Територія 

прибрана, поруч дитячий майданчик. 
Хоча недоліки все ж є. 

Відвідувачка озера Раїса занепокоєна: 
“Не подобається те, що тут мул і 
запах неприємний. Тут в озері можна 
знайти скляні пляшки, пластик. Треба 
почистити дно водойми”.

У міськраді кажуть, озеро і дійсно 
люблять містяни. Але зробити цю 
територію офіційною зоною відпочинку 
наразі неможливо. “Це є історична 
охоронна зона, там є декілька рослин, 
які занесені у Червону книгу. Тому ми 
дуже обмежені в можливостях щодо 
облаштування цього місця для пляжу”, — 
пояснює заступник мера Трохим Іванов.

У Вишгороді також є пляжі, де купатися 
заборонено. І відпочинок там може бути 
небезпечним для життя. Мова йде про 
прибережну зону на так званих “Пісках”. 
За словами чиновника, там чимало людей 
потонуло. Водночас вивісок “купатися 
заборонено” на території дикого пляжу 
немає. І чимало відпочиваючих навіть не 
чули про заборону. 

“Знаків ніяких немає. Про заборону 
тут купатися вперше чую. 
Тут навіть стоїть кабінка для 
перевдягання”, — розповідає місцева 
жителька Ліда.

Наталія ЄРОФЕЄВА

Пляжний сезон: чого 
очікувати вишгородцям?



Вишгород • 8 червня 2018 року • №8 (24) 3РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА• АКТУАЛЬНО •

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 неправ-
дивих Олександр Вілкул («Опоблок») і 
Олег Березюк («Самопоміч»).

За два місяці проект зібрав 46 фактоло-
гічних цитат Юлії Тимошенко, які мож-
на перевірити. З них всього чотири не 
містили брехні чи маніпуляції — тобто 
менше 10%. Три з чотирьох правдивих 
цитат — це повтори про те, що, за дани-
ми ООН, 60% людей в Україні перебува-
ють за межею бідності. Це правда, хоча 
знайти, як ООН порахувала відсоток і 
що організація має на увазі під межею 
бідності, не вдалося. 

В ході проекту фактчекери прове-
ли контент-аналіз: оцінили конотацію 
(емоційне забарвлення) висловлювань 
політиків. 95% усіх цитат Тимошен-
ко виявилися негативно зарядженими. 
«Зубожіння», «геноцид», «знищення лю-
дей» — ці улюблені епітети Тимошенко 
вже стали мемами в соцмережах. 

Тимошенко — політик-професіонал 
зі стажем і тому підкріплює свої слова 
статистикою: 70% її цитат містять дані. 
Найчастіше вона використовує пра-
вильну статистику, не взяту з голови.

Чому ж так мало правди в її словах? 
У 26% висловлювань Тимошенко мож-
на знайти відверту неправду. При цьо-
му майже в половині цитат лідера «Бать-
ківщини» виявлена маніпуляція. Взя-
ти правильну статистику і перекрутити 
її до невпізнанності — улюблений рито-
ричний прийом політика.

За цитатами Тимошенко можна склас-
ти 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, вла-
да підвищує українцям пенсійний вік до 65 
років і скорочує коефіцієнт при нарахуван-
ні пенсій за кожен відпрацьований рік. 

Все правда. За винятком кількох дета-
лей. По-перше, українці виходитимуть 
на пенсію в 65 років тільки з 2028 року. 
По-друге, коефіцієнт дійсно знижуєть-
ся, але на його тлі збільшується зарпла-
та для розрахунку пенсій. В такий спо-

сіб вони вирівнюються для тих, хто ви-
ходив на заслужений відпочинок в різні 
роки. Тобто Тимошенко навмисно опу-
скає частину інформації. 

На другому місці в рейтингу головних 
«брехунів» — Вадим Рабінович. У нього 

VoxCheck перевірив 30 цитат за два мі-
сяці, з яких правдою виявилися лише 
4 (або 13%). Як і Тимошенко, він по-
любляє статистику, але негатива у його 
промовах ще більше. Однак, якщо Тимо-
шенко 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». Гро-
ші заробітчан не йдуть до бюджету — їх 
отримують родичі українців, що працю-
ють за кордоном. При цьому дані абсо-
лютно неправильні: гастарбайтери з Росії 
прислали в Україну у першому півріччі $ 
300 млн (інших даних наразі немає), а ро-
сійські інвестори вклали $ 119 млн, і це да-
леко 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 не-
гатив, він один з найактивніших крити-
ків 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 сві-
домість виборців. Президент, прем’єр, 
голови фракцій в парламенті, їх за-
ступники або медійно активні депута-

ти плюс пара позафракційних 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 
політиків, які зробили за вересень-жов-
тень 10 і більше заяв, які містять факти, 
які можна перевірити. Політики в рей-
тингу «брехунів та маніпуляторів» про-
ранжовані за сумарною часткою неправ-
дивихх, маніпулятивних та сильно пере-
більшених заяв за період моніторингу.

 Найправдивіші вислови
Впіймати Гройсмана на брехні дуже 

складно. Цитати прем’єра в основному 
стосуються виконаної урядом роботи, 
опису законопроектів, ініційованих Ка-
бміном, бюджету тощо. «Ми побудува-
ли, ми запустили, ми ініціювали» — ось 
приблизний зміст промов Гройсмана.

Риторика Гройсмана дуже схожа на ри-
торику Порошенка. Багато статистики, 
мало емоційних фраз і суцільний позитив. 
Негативних подій немов би немає. І оби-
два нерідко повторюють один одного. Іно-
ді складається враження, що спічрайтери 
у прем’єра і президента одні й ті самі.

Ось лише кілька прикладів:
• «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 привабливос-
ті ЄБА став позитивним», «ВВП зро-
стає 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 політи-
ки обережні у висловлюваннях і намага-
ються не дратувати електорат явно не-
правдивими твердженнями.

Риторика Міхеїла Саакашвілі карди-
нально відрізняється від промов Поро-

шенка і Гройсмана. У 60% випадків він го-
ворить про негатив, половина цитат міс-
тять емоційне забарвлення. Він обурю-
ється щоразу, як йде мова про стан укра-
їнської економіки і боротьби з корупці-
єю, але позитивно описує свої досягнен-
ня в Грузії. І в першому, і в другому ви-
падку 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 да-
ний момент — значно частіше говорять 
правду, ніж опозиція. Єдиний виняток 
з цього правила — Міхеїл Саакашвілі. 
Втім, правдивість не означає кристаль-
ну чесність. Це лише вміння вибрати 
тему, у якій політик дійсно компетент-
ний. Тому VoxCheck рекомендує орієн-
туватися 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

“Це спосіб утримання ділянки у комунальній власно-
сті. Будемо подавати до тих пір, поки міська влада 
не буде приймати рішення стосовно вичищення цієї 
ділянки. Адже у травні минулого року на ці землі дали 
дозвіл на розробку проектів певним людям. Ми вбача-
ємо, що це схема і люди, які отримали дозволи — це 

підставні особи, які потім цю землю продадуть і буде 
узаконення звалища”, — каже Микола Онуфрієв, го-
лова ініціативної групи Національного корпусу.

Також вони закликають депутатів створити групу із за-
лученням громадськості по цьому питанню. Адже з кін-
ця квітня 2018 року немає ні власника, ні орендаря цієї 
землі. А сміттєзвалище тільки зростає.

У випадку пожежі пожежна машина до 
нас не доїде — мешканці ЖК “Берізки”

На засіданні до міської влади вже в 6-ий раз звернули-
ся мешканці житлового комплексу “Берізки” з прохан-
ням виділити 80 соток землі біля будинку.

“Будинок є, а землі біля будинку немає, що є пору-
шенням ДБН та санітарних норм. У випадку по-

жежі до нас пожежна машина не зможе доїхати. 
Адже у нас немає необхідних 3,5 м для проїзду цьо-
го транспорту. Також нам пропонується під бу-
динком лише 12 паркомісць”, — пояснює місцевий 
житель Юрій Алексєєв.

На що чиновники запропонували мешканцям зверну-
тися до недобросовісного забудовника.

На засіданні були внесені зміни до програми “Теплий 
під’їзд”. Тепер запланована заміна у під’їздах дверей та 
дверних блоків. Продовжується заміна вікон у місцях 
загального користування у багатьох житлових будин-
ках міста.

Також виділено майже 5 млн грн субвенції дитячим са-
дочкам “Ластівка” та “Чебурашка”.

Наталія ПРОЦЕНКО

Закінчення. Початок на сторінці 1.

Міська рада виступила проти гомосексуалізму та ніяк 
не розбереться з виділенням землі людям
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Інна Коміс

• ПРАВО ЗНАТИ •

На 48-ій сесії Ірпінської міської ради, яка 
відбулася 1 березня поточного року, на 
розгляд депутатів було винесене питання 
про надання дозволу на розробку деталь-
ного плану території по вул. Соборна, 152.

З цього приводу в сесійній залі виникла 
певна дискусія. Міський голова Володимир 
Карплюк підтвердив, що це дійсно терито-
рія колишнього комбінату “Перемога”. 

Мер зазначав, що часто місцеве населен-
ня виступає проти будівництва різних за-
водів, які під час виробничих процесів пе-
редбачають викиди шкідливих домішок у 
навколишнє середовище.

Тому, мовляв, від певних об’єднань на-
дійшли пропозиції про облаштування на 
згаданих землях ІТ-парку, де б створили 
свої робочі місця найбільші у світі ІТ-ком-
панії. Правда, які саме та чим вони займа-
тимуться, Карплюк так і не уточнив.

А в приміщенні адмінкорпусу комбінату 
мер бачить майбутню школу. Начебто ве-
дуться відповідні переговори з власника-
ми цих офісів про умови передачі.

Така завуальованість породила підоз-
ри, що в ірпінських можновладців є власні 
плани на територію “Перемоги”, що перегу-
куються з їхніми бізнес-інтересами.

Опозиційні депутати та активісти 
були переконані, що це звичайне око-
замилювання з боку чинної міської 
влади. Швидше за все, промислову те-
риторію, яка становить понад 40 га, хо-
чуть забудувати висотками.

І вони не помилилися. За ДПТ тут пла-
нують звести 12 житлових будинків на 9 
поверхів. Також для мешканців нового 
мікрорайону передбачено магазин, ди-
тячий садочок (на 200 місць) і ресторан, 
дитячі та спортивні майданчики, зелені 
зони й пляж.

Варто нагадати, що згідно з Генеральним 
планом та зонінгом територія комбіна-
ту “Перемога” відноситься до земель про-
мисловості. Тому ДПТ для розміщення 
IT-парку розробляти не потрібно. Нато-
мість це необхідно, щоб віддати цю зем-
лю під чергову забудову, змінивши її ці-
льове призначення.

Як відомо, рік тому Ірпінська міська рада 
надала ТОВ “ПРОМОЕНЕРДЖІ” дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в користу-
вання на умовах оренди для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і до-
поміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств у м. Ірпінь по  
вул. Соборній, 152.

На сьогодні товариство розробляє про-
ект землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки площею майже 42 га ринко-
вою вартістю понад 21 млн доларів США.

До цього вона перебувала у користуван-
ні ВАТ “Перемога”, яке на даний час зна-
ходиться у стадії банкрутства.

Надання ТОВ “ПРОМОЕНЕРДЖІ” до-
зволу на розроблення проекту земле-
устрою щодо відведення в оренду земель-
ної ділянки площею 42 га здійснено з по-
рушенням вимог ст.ст. 124, 134 Земельно-
го кодексу України.

Засновниками ТОВ “ПРОМОЕНЕР-

ДЖІ” на даний час є Володимир Співак 
(багаторічний бізнес-партнер Володими-
ра Карплюка, член партії “Нові облич-
чя”), Галина Пуставська та Роман Глова.

Цікаво, що численні будівлі на терито-
рії комбінату згадане товариство при-
дбало у квітні 2017 року. Сума лоту на 
торгах сягнула 20 млн грн. На той мо-
мент засновником та директором ТОВ 
“ПРОМОЕНЕРДЖІ” була малозабезпе-
чена особа з Житомира, яка фактично 
працює шкільною медсестрою та про-
живає в гуртожитку. 

А товариство взагалі не проводило гос-
подарську діяльність. Тому можна при-
пустити, що таким чином здійснювалася 
легалізація (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом (ст. 209 КК 
України).

У гонитві за надприбутками забудов-
ники фактично за підтримки ірпінської 
влади не збираються зупинятися ні пе-
ред чим. Тепер на кону — промислова 
територія, де могли б функціонувати но-
вітні підприємства, на яких би працюва-
ли місцеві жителі.

Людям би не доводилося шукати робо-
ту поза межами Ірпеня, а податки спла-
чувалися б до міського бюджету. Нато-
мість можуть з’явитися нові висотки та 
тисячі їх мешканців, що посилить на-
вантаження на інфраструктуру міста.

Ігор ШВЕЦЬ

12 висоток на 9 поверхів: ірпінська влада планує забудувати 
територію колишнього комбінату “Перемога”

Як і прогнозувалося, ірпінська влада планує забудувати територію 
колишнього комбінату “Перемога”, яка знаходиться у районі БКЗ. 
За ДПТ тут мають спорудити 12 висоток на 9 поверхів. Це питання 
пропонують затвердити на 51-ій сесії ІМР.

Як проходить 
процедура пере-
ведення кварти-
ри з житлового 
фонду в нежитло-
вий, якщо у вас є по-
мешкання на першому 
поверсі і ви хочете зро-
бити з нього магазин? 
Чи обов’язково робити 
ще один вхід?

На сьогоднішній день пи-
тання переведення житлово-
го фонду в нежитловий на за-
конодавчому рівні чітко не ви-
значене. Це пов’язане у пер-
шу чергу з тим, що в Украї-
ні до цього часу діє Житловий 
кодекс Української РСР, а змі-
ни, які законодавцем до нього 
вносились, не стосувались за-
значеного питання.  

Згідно з положеннями ст. 8 
Житлового кодексу УРСР пе-
реведення житлових примі-
щень у нежитлові, як правило, 
не допускається. Однак у ви-
няткових випадках за рішен-
ням відповідної місцевої ради 
житлове приміщення може 
бути переведене у нежитлове. 

На жаль, на законодавчому 
рівні перелік виняткових об-
ставин не закріплено.

У зв’язку із зазначеним, набу-
ла поширення практика розро-
блення та затвердження місце-
вими радами Порядків переве-
дення житлових приміщень у 
нежитлові, так звані локальні 
нормативно-правові акти.

Разом із цим, проаналізував-
ши чинне законодавство, мож-
на прийти до висновку, що для 
переведення житлового примі-
щення в нежитловий необхід-
но дотримуватися наступних 
вимог:

1. Це має бути перший поверх 
або цокольне приміщення.

2. Допускається використан-
ня другого поверху лише за 
умови, що перший  — це не-
житлове приміщення.

3. Наявність окремого входу 
або можливість його облашту-
вання, а також технічна мож-
ливість облаштування панду-
су для маломобільних груп на-
селення.

4. Будівля не повинна бути 
пам’яткою архітектури.

5. Необхідна згода сусідів.
6. Житлове приміщення не 

повинно бути обтяжене пра-
вами третіх осіб (застава, 
арешт, тощо).

Для позитивного вирішення 
питання щодо переведення 
житлового приміщення у 
нежитлове, до місцевої ради 
у першу чергу слід надати на-
ступні документи:
• належним чином завірені 
копії документів, що підтвер-
джують право власності на 
житлове приміщення;
• письмову згоду співвласни-
ків житлового приміщення 
(якщо є);
• технічний паспорт на житло-
ве приміщення;
• письмову згоду власників/
мешканців прилеглих квартир;
• узгодження експлуатаційної 
організації або об’єднання 
співвласників будинку;
• довідку, що у вказаному

  приміщення мешканці 
  не зареєстровані.

Магазин 
із квартири

Юридична
консультація Одні стверджують, що краще го-

лодувати, але не брати позику 
в банку. Інші вважа-
ють, що банківський 
займ — чудова мож-
ливість здійснити 
будь-яку мрію з мож-
ливістю розплати-
тися за неї в майбутньо-
му. Але завжди існує ризик.
Можна захворіти, потрапити в аварію, бути 

звільненим з роботи і як наслідок  — виникнен-
ня заборгованості й подальші проблеми з банка-
ми, колекторами, а, не виключено, що і з право-
охоронними органами.

Основні ризики
Варто розуміти, що кредит, крім швидких гро-

шей, які допоможуть вирішити якесь ситуатив-
не питання, — це ще й обов’язок постійних пла-
тежів. У разі ж, якщо ви перестанете виконувати 
зобов’язання перед банком, то, крім самого кре-
диту, вам будуть виставлені штрафні санкції за 
несвоєчасне погашення платежів та пеня. Більш 
того, самі відсотки за використання кредитних 
коштів теж ніхто не відміняв. Ось і виходить, що 
в підсумку ви можете зіткнутися з тим, що банк 
вам виставить суму до погашення, яка буде наба-
гато більшою за самий кредит.

Коли немає чим платити
Закредитованість населення і криза призвели до 

того, що багато хто опинився в складній фінан-
совій ситуації. Якщо раніше розрахунок за кре-
дитом не сильно бив по гаманцю, то зараз випла-
ти щомісячних платежів стали більш відчутні, а 
часом і непосильні. Все частіше можна почути 
запитання: що робити, коли немає чим платити 
кредит банку? Відповіді на нього прості:

1.  Не панікувати
У складній життєвій ситуації багато хто ховає 

голову в пісок і сподівається, що ситуація якось 
сама вирішиться. Однак це неправильна  поведін-
ка.  За рахунками все одно доведеться платити, а 
ось суми штрафу, відсотків, пені за цей час тільки 
збільшаться і лише додадуть вам проблем.

2. Звернутися до відділення банку
Причому, найкраще — у письмовій формі. Крім 

цього, варто зберегти собі (на випадок судового 
розгляду) копію листа, де вказано вхідний номер. 
У заяві необхідно описати ситуацію, яка призвела 
до того, що ви не можете своєчасно виконувати 
взяті на себе кредитні зобов’язання. Наприклад, 
ви захворіли або вас звільнили з роботи. Не за-
будьте підкріпити свій лист не лише «емоціями», 
а й підтверджуючими документами (довідка про 
стан здоров’я, довідка постановки на облік в центр 

зайнятості та ін.). Швидше за все, банк вам запро-
понує два варіанти. Це  — реструктуризація боргу 
і кредитні канікули.

Реструктуризація заборгованості
Банк збільшує термін видачі кредиту, щоб у ре-

зультаті знизити розмір щомісячного платежу. Піс-
ля цього кожний місяць платити потрібно менше, 
фінансове навантаження на боржника знижується.

Кредитні канікули
Банк надає відстрочку в кредитних виплатах на 

певний час. Це може бути 3, 6, 12 місяців  — будь-
який термін залежно від ситуації, суми кредиту і 
його типу. Банк дає позичальнику час на вирішен-
ня своїх фінансових проблем, після чого він по-
вертається до того ж графіку платежів.

Звертаємося до суду
Але, якщо не вийшло домовитися з банком 

про перегляд умов виплати кредиту, то наступ-
ним етапом має стати судовий розгляд. Через суд 
можна зменшити суму стягнення, знизити суму 
за штрафи і пеню, також вам може бути складе-
ний щадний графік погашення боргу. Тут вам теж 
знадобляться всі зібрані документи, що доведуть 
ваше скрутне матеріальне становище.

Але, якщо все ж дійшло до суду, то для початку 
необхідно перевірити терміни позовної давності. 
Законодавство України визначило, що загальний 
строк позовної давності становить 3 роки. На-
приклад, якщо у вас був короткостроковий кре-
дит, який закінчився 7 липня 2017 року, то банк 
може звернутися до суду до 7 липня 2020 року.

Кредит: можливість чи тягар?
Важливо!

   Радимо вам підготувати пакет
        документів, що підтверджують
         ваше матеріальне становище, 
і докласти до них переписку з
банком, яка доведе, що ви намагалися   
й робили всі спроби вирішувати 
питання з виплати кредиту.

На запитання
читачів відпо-
відає директор 
юридичної 
компанії 
«ПРАВОЕКСПЕРТ» 
Сергій Гапон.
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Тваринний світ “Межигір’я” 
зачаровує з перших хвилин. 
І здається, ніби ти опинився 
десь у Європі. Все це робота 
громади та, зокрема, біоло-
га Сергія Григор’єва. Але все 
по порядку...
Працівник Київського зоопар-

ку Сергій Григор’єв уранці 22 
лютого 2014 року прийшов піс-
ля ночі з Майдану. Збирався ля-
гати спати. Але перед цим ви-
рішив відкрити стрічку новин 
у Facebook. Там він прочитав, 
що Віктор Янукович утік із Ме-
жигір’я, покинувши на терито-
рії резиденції великий зоопарк 
тварин і птахів. Сергій піднявся 
із ліжка, одягнувся, зателефону-
вав товаришу і разом з ним по-
їхав до Межигір’я — подивити-
ся, у якому стані тварини. 

“Не доїхати тоді було, йшли 
від “Водогону” пішки — стра-
шенний затор. Поки дійшли, 
почало вечоріти. Ми прийшли 
до “Межигір’я”, зайшли на цю 
ферму і побачили, що чимало 
людей ведуть себе неадекват-
но. Вольєри не пристосовані, 
щоб були відвідувачі — не було 
замків. Були змушені взяти все 
під контроль — знайшли дріт, 
мотузки. Почали зав’язувати 
вольєри, виганяти звідти лю-
дей. Була небезпека, що і тва-
рини, і люди можуть постраж-
дати. Ось, наприклад, у анти-
лопи повідкривали двері, а вона 
важить 600 кг, з гострими ро-
гами. Якби вона вийшла тоді, 
то з переляку могла б пробігти 
через натовп людей і багатьох 
би покалічила”.
Відтак ми взяли під охорону 

територію ферми. Виготовили 
разом з волонтерами таблички, 
щоб люди не заходили до тва-
рин і їх не годували. Залишили-
ся чекати представників влади і 
їх рішення стосовно тварин. Так 
Сергій залишився в резиденції 
на наступні чотири роки. 

Спершу тварини їли запаси, 
що тут залишилися, а потім по-
чалися перебої. Зараз процес за-
купівлі кормів для підопічних 
зоопарку вже налагоджений — 
їжу запасають на рік вперед.

З часом фауна колишньої ре-
зиденції екс-президента тільки 
розрослася. 

Навіть з’явився так 
званий “притулок” 
для лебедів
“Чимало лебедів слабнуть 

взимку, не можуть відлетіти 
у теплі краї. Бувають випад-
ки, коли зламані крила, може 
і нога, тоді птах не може ро-
зігнатися. Такі лебеді залиша-
ються на водоймах. Якщо їх не 
рятувати, вони гинуть від хи-
жаків та браконьєрів. У зоо-
парки цих тварин не дуже бе-
руть, бо вони досить агресив-
ні і на одній водоймі можна 
утримувати лише одну пару. 
Завжди була проблема з цими 
лебедями. Ми вирішили, що 
так як у нас тут чимало во-
дойм, треба цих птахів бра-
ти. Взяли одного, другого, тре-
тього і вже у нас 20 лебедів. 6 

цих птахів вже вилікувалися і 
відлетіли”.
Коли їх багато і вони почува-

ють себе вільно, лебеді став-
ляться більш толерантно один 
до одного. За словами зооло-
га, це унікальна ситуація. Таку 
кількість лебедів на одній тери-
торії в Україні можна побачи-
ти лише в “Межигір’ї”. Вже два 
роки сюди звозять хворих лебе-
дів на реабілітацію.

Червонокнижні качки 
теж не збираються 
покидати Межигір’я

Прекрасно адаптувалися тут 
і дикі качки. Сотні цих птахів 
харчуються разом з лебедями. 
Також захищено себе почувають 
червонокнижні огарі. За парка-
ном вони не виживуть, одразу 
потраплять до рук браконьєрів, 
— запевняє Сергій.

З часом з’явилися чотири косулі. 
Для них зробили великий вольєр. 
“Я самця вигодовував з маленького 
і тепер він вважає, що я теж олень 
і конкурент”,  — сміється зоолог 
колишньої резиденції. 

Також дивують плямисті оле-
ні, які спокійно гуляють терито-
рією 140 га і привертають ува-
гу всіх відвідувачів. Адже за ча-
сів Януковича, наприклад, оле-
ні жили у вольєрах для собак. 
Тому ми самі розширили для ба-
гатьох тварин вольєри. 

“Тварини одразу змінили-
ся, як ми випустили їх на те-

риторію. Стали веселими, 
яскравими. Підходять до лю-
дей, якщо хочуть смаколиків”.
Водночас місцевий біолог бід-

кається: якщо тварини на волі 
— це не означає, що їх можна чі-
пати та гратися як з домашніми 
улюбленцями. 

“На жаль, відвідувачі як бачать 
тварин, вважають, що вони 
можуть їх схопити, ганятися 
за ними. Часто діти бігають 
за лебедями, чим їх лякають. 
У тварин є своє життя, радо-
сті і горесті. Насолоджуйтеся 
з відстані!” — закликає зоолог 
Сергій Григор’єв.

Національний парк 
— ідеальне рішення

Взагалі у Сергія та громади 
колишньої резиденції є мрія — 

створити Національний парк. 
Адже Межигір’я має площу 140 га 
і розташоване на березі річки. В 
основному, ліс молодий, проте 
є місця зі 100-літніми дубами і 
соснами. Є кілька озер та чима-
ло тварин.

“100% наших громадян 
стверджують, що ця терито-
рія повинна бути Національ-
ним парком. Саме Межигір’я 
має велику історію, ще з 980 
року перші спогади. Та прикра
ситуація, що сталася 2014 року 
— це має бути пам’ять, істо-
рія всієї нашої нації,. Ми до-
кладаємо максимальних зу-
силь, щоб все збереглося у на-
лежному стані,”  — розповідає 
комендант Межигір’я Денис 
Тарахкотелик.

“Ми вважаємо, що тут має 
бути Національний парк. Тому 
ми хочемо, щоб не було кліток. 
Щоб тварини жили в умовах 
волі. Вже на території вільно 
живуть лебеді, качки, плямис-
ті олені, планується випусти-
ти самок косуль. Також на волі 
живуть багато зайців та ди-
ких кроликів, бабаків, їжаків. Я 
вже займаюся розведенням фа-
занів звичайних. Вже 20 фаза-
нів випущено на територію”.
Нагадаємо, територія колиш-

ньої резиденції зараз перебуває 
у невизначеному юридичному 
статусі.

Наталія ЄРОФЕЄВА

Чи безпечно купувати ранні
овочі та фрукти: перевірка 

на нітрати у Вишгороді
Ранні овочі та фрукти так 
і ваблять своїм зовнішнім 
виглядом. Але те, що гарно 
зовні, іноді виявляється 
шкідливим всередині. 
Адже скоростиглий врожай 
може бути перенасиче-
ний нітратами. У цьому на 
власному досвіді переко-
налась Тетяна. Ласування 
полуницею для її сина за-
вершилось сильною алер-
гічною реакцією.

“В мене був дуже прикрий ви-
падок, коли я придбала у бабусі 
полуницю. Вона запевняла, що 
ягода домашня. Їла полуницю 
я і моя дитина. Вночі у мого 
сина почався свербіж. Коли я 
увімкнула світло — ледь не 
втратила свідомість. Дитина 
була просто вкрита корою. 
Величезні пухирі по всьому 
тілу”, - пригадує жителька 
Вишгорода Тетяна.
Вразила небезпечна полуниця 

не лише дитину, а й матір:
“Я взагалі не алергік, і дити-

на моя не алергік. Але я уяв-
ляю, який був концентрат цієї 
“зарази” у ягоді, що навіть у 
мене почалася кропивниця”. 

На щастя, швидку викликати 
не довелося, адже пані Тетяна 
медик за освітою, тож сама ро-
зібралася, у чому річ та як далі 
діяти. Але тепер ранні ягоди та 
фрукти купувати побоюється. 
А якщо і візьме щось свіже та 
соковите до столу, то вживати 
одразу не буде. 

“Я коли їх купую, я замочую у 
воді на годину-дві, а вже потім 
їм”, - говорить місцева жи-
телька Тетяна.
Тож, ми озброїлись нітратомі-

ром та вирішили провести свою 
інспекцію у Вишгороді. В пер-
шу чергу перевіряли саме полу-
ницю. Ці ягоди нещодавно з’я-
вились у продажу і на них чи-
малий попит у покупців. Про це 
кажуть і самі продавці.

“Всі зараз хочуть фруктів 
та ягід, адже після зими не ви-
стачає вітамінів. Ось ми ви-

ходили з трьома корзинами 
полуниці, залишилось — менше 
однієї”, - розповідає продавчи-
ня пані Світлана.
Робимо тут перевірку на нітра-

ти і приємно здивовані. Норма 
для полуниць 100 мг на кг, а ма-
ємо всього 30. Такий самий ре-
зультат отримали і в овочевій 
лавці, що знаходиться поруч. 

Перевіряли на нітрати не лише 
полуницю, а й овочі та фрукти. 
Скрізь результат не перевищу-
вав норми. Тож згодом вируши-
ли до одного з вишгородських су-
пермаркетів. Там покупцям про-
понували перевірити придба-
ний товар на виході із магазину. 
У пані Ірини ми тестуємо зелену 
цибулю. Норма для молодої ци-
булі 600 мг/кг, а тут результат 70 
мг/кг. Тобто з цією цибулею все в 
порядку. 

А ось у Наталії перевіряли мо-
лоду картоплю. Результат 150 
при нормі 250 мг/кг. Такого ре-
зультату вона й не чекала. 

“Нітрати, напевно, зараз 
дуже дорого коштують. Якби 
картопля містила нітрати 
або інші добрива, вона б кош-
тувала 100 гривень за кіло-
грам”, - вважає Наталія. 
Незважаючи на те що нітратів 

у Вишгородських супермарке-
тах та інших точках продажу ми 
не знайшли, це не означає, що 
зараз їх зовсім немає. Ризик от-
руїтися ранніми ягодами, фрук-
тами та овочами все ж є. А на-
слідки від цього можуть бути 
найрізноманітніші.

“При вживанні великих доз 
нітратів через 4-6 го-
дин проявляються 
симптоми гострої ні-
тратної інтоксика-
ції. Це — нудота, блю-
вота, діарея, посинін-
ня шкірних покривів, 
слизових оболонок, та-
хікардія, сильний го-
ловний біль, запаморо-
чення, навіть може і 
втратити свідомість 

людина”, - розповідає заступ-
ник головного лікаря з медич-
ного обслуговування населен-
ня Тетяна Караванова.
Раптом після вживання соко-

витої полуниці або свіжого са-
лату стало зле, краще не зволі-
кати, а одразу звернутись до лі-
каря. А якщо скуштувати ран-
ні ягоди, фрукти та овочі все ж 
не в терпець — то  обов’язково 
ретельно помийте їх та очистіть 
від зайвого. Це вже зменшить 
кількість нітратів на 10-15%.

Галина КАМІНСЬКА

Врятовані лебеді, вільні олені, червонокнижні
огарі та мрія про створення унікального 

Національного парку “Межигір’я”

Під патронатом Вишго-
родської районної ради та 
Вишгородської районної 
державної адміністрації в 
рамках проекту «Розбудо-
ва інклюзивного простору 
для дітей та молоді міста 
Вишгород та Вишгородсько-
го району» за ініціативи Ди-
тячого Фонду Німеччини 
Kinderhilfswerk ChildFund 
Deutschland та Міжнарод-
ного благодійного фонду 
«Жовто-Блакитні Крила» за 
підтримки Lipoid Foundation 
6 червня у Вишгородському місь-
кому Центрі творчості «Джерело» 

відбулась прем’єра вистави «Літо 
в долонях» за мотивами казок С. 
Козлова. 

Діти з обмеженими мож-
ливостями, учасники ін-
клюзивної театральної сту-
дії MadeInVyshgorod зіграли 
разом із молодими акто-
рами виставу. Діти вдало 
втілили образи героїв, по-
єднавши правдивість і вну-
трішній реалізм. 

Голова Вишгородської 
районної ради Ростислав 
Кириченко вітає дітей з 
прем’єрою та бажає натх-
нення та подальших успіхів.

Вишгородська районна
рада Київської області

Юні артисти показали «Літо в долонях»
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Київська земля і, зокрема, 
Вишгородський край мають 
багату історію, підтвердже-
ну археологічними знахідка-
ми, культурно-етнографіч-
ними традиціями, всім тим, 
що характеризує історію 
розвитку цієї території, є 
цивілізаційним надбанням і 
опосередковано впливає не 
лише на сьогодення, а й на 
формування майбутнього.
Дослідження, наукові розвід-

ки і археологічні розкопки від-
крили чимало досі невідомих 
фактів із минувшини Вишго-
родщини. Зокрема, встанов-
лено, що місто свого часу було 
колискою гончарства в Україні 

й одним з найбільших у Схід-
ній Європі гончарних центрів, 
де діяло 250-300 гончарних пе-
чей. Нині збереглася єдина збе-
режена гончарна піч першої 
чверті ХІ ст., навколо якої ви-
ник Музей давньоруського го-
нчарства Вишгородського істо-
рико-культурного заповідника.

Однак невідкритого в історії 
Вишгородщини ще багато, тож 
роботи тривають. Останні  зна-
хідки і розробки науковці, іс-
торики, етнографи та інші фа-
хівці представили під час XXIV 
науково-практичної конферен-
ції “Старожитності Вишгород-
щини”, яка відбулася 31 травня 
цього року. Вона пройшла вже у 
24-ий раз. Коло її учасників по-
стійно розширюється. Підви-
щується й фаховий рівень. Та-
кож приїхали колеги з інших 
історико-культурних заповід-
ників, представники наукових 
установ, пов’язаних із дослі-
дженням історичного минулого. 

У рамках конференції було 
представлено три унікальних 
виставки: географічних карт 

«Вишгород на оригінальних 
картах XVI–IXX століть як дже-
рело вивчення історії Київської 
землі» (з колекції мецената, ко-
лекціонера і медальєра Дмитра 
Піркла), авторської кераміки 
гончара Володимира Довгана, з 
яким ВІКЗ співпрацює в рамках 
відтворення народних ужитко-
вих ремесел. А також презента-
ція видань видавництва «Мис-
тецтво» до 85-річчя з початку 
його діяльності.

Директор Вишгородського іс-
торико-культурного заповідни-
ка, кандидат історичних наук 
Влада Литовченко після віталь-
ного слова повідомила приємну 
новину: Київська обласна дер-
жадміністрація прийняла про-
ект відтворення однієї з буді-

вель ВІКЗ — будинку Клюкви, 
який має історико-архітектур-
ну цінність. 

“Не секрет, що зараз є про-
блема ремонту фасаду. То-
рік питання ремонту будівлі 
було тільки на першому ета-
пі. Тоді йшлося тільки про 
її зміцнення і аварійний ре-
монт, бо ж існувала пробле-
ма і з дахом, і з фундаментом, 
і з гідроізоляцією. Нині ми пі-
дійшли до наступного етапу. 
Зовнішній вигляд цієї будівлі, 
її фасад — це не менш важли-
во. Адже йдеться про одну їх 
знакових для Вишгорода спо-
руд, про одну з візитівок мі-
ста. Будинок Клюкви є од-
ним з найстаріших будинків 
Вишгорода, так само як і зем-
ська школа. Тому дуже приєм-
но, що вже маємо проект ві-
зуалізації фасаду і облашту-
вання території. Паралельно 
працюємо над оновленням екс-
позиції”,  — зауважила Влада 
Литовченко.

Олександр МЕРЕЩЕНКО

“Старожитності Вишгородщини”: 
нові відкриття, унікальні виставки 

та амбітні плани

20 травня жителі Вишгородського району 
вийшли на мітинг проти екологічно шкід-
ливої діяльності “Гаврилівських курчат”.
Про це повідомляє інформаційний портал “Моя 

Київщина” з посиланням на допис депутата Вишго-
родської райради Ірини Побідаш у Facebook.

“Це перший важливий крок до того, щоб зму-
сити власників птахофабрики діяти в межах 
чинного законодавства. Сморід, могильники і 
стоки - це повільна смерть для природи і лю-
дей, що проживають на території діяльності 
підприємства”, - повідомляє чиновник.

До цього Ірина Побідаш опублікувала на сво-

їй сторінці у Фейсбук фото з місця, де вчерго-
ве знайшли могильник мертвих курей, які з лю-
бов’ю до жителів села Гаврилівка та всіх навко-
лишніх сіл продукують “Гаврилівські курчата”.

“Із відкриттів. Сьогодні вперше була біля 
замаскованої труби, через яку скидають 
рідкі відходи виробництва прямо на землю. 
Таким чином створено новий мальовничий 
водний об’єкт. Кияни, насолоджуйтесь, ця 
субстанція через річки Кізку і Ірпінь потра-
пляє у водосховище, а звідти - у ваші шлун-
ки”, - шокувала Ірина.

Варто нагадати, що ТОВ “Комплекс Агромарс” 
- холдингова компанія, заснована в 1998 році, 
на сьогоднішній день є одним з найбільших ви-
робників курячого м’яса в Європі. Птахофабри-
ка знаходиться в Київській області в селі Гаври-
лівка. Продукція компанії відома під торговою 
маркою “Гаврилівські курчата”. 

На Вишгородщині люди 
протестували проти 
«Гаврилівських курчат»

Вода — це основа, без якої неможливо уяви-
ти життя людини. Без меліорації земель було б 
неможливим ведення сільського господарства 
в засушливих регіонах, без централізованого 
водопостачання в міста мільйони українців не 
знали б, що таке комфорт та гігієна. Практич-
но всі промислові підприємства в тій чи іншій 
мірі використовують воду для потреб виробни-
цтва. Саме для забезпечення всіх цих потреб 
існує ціла галузь економіки – водне господар-
ство. Воно має вирішальне значення в забезпе-
ченні необхідних соціальних і побутових умов 
життя населення.

У місті Вишгород знаходиться Київське регіо-
нальне управління водних ресурсів, яке здійснює 
захист семи масивів, розташованих поблизу Київ-
ського та Канівського водосховищ, облік водоко-
ристування у Києві та Київській області, моніто-
ринг якості води і гідрогеологічних умов прибе-
режних територій тощо.

Традиційно День працівника водного господар-
ства в Україні відзначають у першу неділю черв-
ня. Але урочистості влаштовують на кілька днів 
раніше. Робота працівників водного господар-
ства часто залишається непомітною для широ-
кого загалу. Втім, усе, що стосується чистоти во-
дойм та якості води залежить саме від цих людей. 

“Ваша робота не просто важлива, а надзви-
чайно важлива для діяльності господарства, 
ні одна галузь економіки — жодна людина в 
побуті не обійдеться без води в кранах”, — 
запевняє перший заступник голови Вишго-
родської районної державної адміністрації 
Олександр Устименко.

Якість води належить до найважливіших ха-
рактеристик водних ресурсів, що визначають 
можливість їх раціонального використання 
та охорони від забруднення і виснаження. Для 
того, щоб відслідкувати якість води, яка потра-
пляє до водозабірних споруд, працівники цієї 
сфери вдаються до різноманітних заходів. 

“Ми контролюємо якість води. У нас є пости, 
які роблять аналізи. Ми відпрацьовуємо в ла-
бораторіях і дивимося за якістю води”, — по-
яснює начальник Дніпровського басейнового 

управління водних ресурсів Юрій Букрєєв. 
Що стосується Вишгородського району, то 

якість води відповідає 3-4 класу з 5-ти. Це в ме-
жах норми, запевняє фахівець. Але до ідеальних 
показників не дотягуємо. 

“Перший клас якщо й існує, то в Європі. По 
нашим даним, другий клас — це дуже гарно. 
Все залежить від погодних умов. І чим ниж-
че температура — тим краще вода”, - каже 
фахівець.

Працівники водного господарства контролю-
ють, інспектують та дбають про водні ресурси. 
За плідну працю усіх причетних до цієї сфери 
нагороджували численними подяками. Також у 
Держводагентстві наголосили на планах збіль-
шити рівень заробітної плати.

“Найбільш проблематичне питання, яке 
агентство намагається вирішити, це до-
стойна плата праці. На сьогоднішній день є 
декілька варіантів. В Одеській та Хмельниць-
кій областях впроваджуємо пілотний проект. 
Якщо він виявиться вдалим, то з наступно-
го року ми поширимо його по всій території 
Україні. І отримаємо змогу підвищити рівень 
оплати праці наших фахівців”, — стверджує 
перший заступник голови Держводагентства 
Михайло Хорєв.

Наприкінці свята чекав приємний сюрприз у 
вигляді незабутнього концерту — сольні номе-
ри, виступи танцюристів, музикантів та справж-
нє шоу від фокусників. 

У Вишгороді привітали працівників
водного господарства з професійним святом

Київську обласну державну адміністрацію 
невдовзі виселять з Києва до Вишгорода. 
Відповідне рішення було прийняте на засі-
данні Кабміну. 
“Не вся облдержадміністрація, а більша кіль-

кість структурних підрозділів та управлінь 
буде переведена у місто Вишгород. Це будівля на 
вулиці Шолуденка, яка раніше належала збанкру-
тілому інституту антикризових технологій ”, 

— розповідає Вишгородський міський голова 
Олексій Момот.

Нове триповерхове приміщення Київської 
ОДА має площу 8200 квадратних метрів та під-
земний паркінг.

“Внаслідок цього переїзду Вишгород стає ад-
міністративним центром Київської області. 
Які наслідки це буде для міста? Якщо, для при-
кладу, тільки Міграційне управління переїде до 
Вишгорода, то воно збирає адміністративних 
зборів  в бюджет понад 30 млн грн на рік. Дуже 
значна частина коштів буде потрапляти у бю-
джет нашого міста, а не столиці ”,  —запевняє 
мер міста.

Нагадуємо, наразі обласна адміністрація зна-
ходиться в Києві на бульварі Лесі Українки.

Вишгород стане 
адміністративним центром 
Київської області
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ЦІКАВО ЗНАТИ
• Переліт із Києва до Стамбула 

займає не більше 2 годин, тому у 
вас залишиться ще багато сил для 
активного першого дня відпочинку.
• Співробітники Mint Travel 

запропонують вам багато варіан-
тів відпочинку «аll inclusive»  
у готелях категорії 3-5* із чудо-

вим рівнем сервісу.
• Для відпочинку в Туреччині не 

потрібно довго збирати документи 
і простоювати черги до посольства. 
Купуйте путівку в Mint Travel хоч сьо-
годні, і вже через пару днів засмагай-
те під ласкавим турецьким сонцем.

• Туреччина займає третє місце в 
світі за кількістю блакитних прапо-
рів, які є візитними картками най-
кращих умов для відпочинку.

• У Туреччині маса аквапарків, 
кафе, тематичних екскурсій, на ку-
рортах постійно проводяться конкур-
си, ігри та інші цікаві заходи, працю-
ють аніматори, вихователі, няні.

• Ви зможете відвідати легендар-
ну Трою, Аспендос з амфітеатром, 
Ефес і, звичайно ж, Стамбул, який по 
праву вважають одним із символів 
Туреччини.
• На місцевих курортах ви можете 

зайнятися дайвінгом, рафтингом, 
яхтингом, верховою їздою, альпініз-
мом, пограти в гольф, теніс, поката-
тися на водних лижах або яхті, полі-
тати на параплані чи повітряній кулі.

• Колоритні ринки, брендові ма-
газини, сувенірні лавки з одягом, 
взуттям, косметикою, посудом, при-
красами, спеціями, тканинами... І все 
це — при можливості торгуватися!

• ДОЗВІЛЛЯ •

Те, що Туреччина щороку потрапляє 
до лідерів країн-курортів, які оби-
рають для відпочинку наші співві-
тчизники, відомо, мабуть, усім. 
Але перед кожним, хто планує візит 
до цієї країни, постає питання: який 
саме курорт обрати? 
Фeтxіє
До цього міста примикає чудової кра-

си гавань, захована між величними го-
рами. Майже кожен його готель розта-
шований в окремій бухті або на острові. 
Тут дивовижний сервіс, в якому врахо-
вана кожна дрібниця, зокрема, вражаю-
чий вид із вашого номера. Тож ви змо-
жете розслабитися просто на балконі 
свого номера, випивши чашку аромат-
ної кави і спостерігаючи за морськими 
маневрами красунь-яхт. Фетхіє вигля-
дає дивовижно — немов сама природа 
хотіла показати всю любов у цій землі. 
Недарма місто вважається «землею лю-
бові», де красень Аполлон і сором’язли-
ва Агенор знайшли один одного. 

У Mint Travel підкреслюють, що крім 
романтики тут можна насолодитися й 
активним відпочинком. Хочете попла-
вавати з аквалангом — у Фeтxіє на вас 
чекає різноманіття морських мешкан-
ців і таємничі гроти. А якщо після пари 
запливів на морські глибини залишать-
ся сили на вечірній відпочинок — за-
зирніть до кварталу Джаліс, де відкри-
та найвідоміша дискотека «Лікія Дис-
ко». Для тих, хто обирає не тільки від-
починок, а й пізнання нового, Фетхіє — 
справжня знахідка. Саме тут ви зустрі-
нете унікальні історичні пам’ятки — лі-
кійські кам’яні саркофаги — гігантські 
споруди незвичайної форми, приховані 
в товщі скель.

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

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.

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 ак-
вапарків «Дедеман», який підкорить 
серце не тільки дітей, а й стане знахід-
кою для дорослих. Активний відпочи-
нок у Бодрумі легко поєднується із за-
пальним нічним життям. Саме тут роз-
ташована 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...

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

Сьогодні ми дізнаємося, як саме клі-
єнт отримує Інтернет і які кроки ро-
бить компанія, щоб надати цю мож-
ливість.

Які роботи необхідно виконати, щоб 
підготувати будинок для під’єднання 
Інтернету?
Першим кроком під’єднання є проек-

тування та будівництво телекомуніка-
ційної мережі. Це одна з основних спеці-
алізацій компанії. Базові принципи ро-
боти — це суворе дотримання усіх тех-
нічних умов проекту для досягнення 
оптимального поєднання ціни, якості і 
надійності системи, а також термінів бу-
дівництва. Реалізуючи такий підхід до 
справи на практиці, а не на словах, ком-
панія заробила добре ім’я та авторитет у 
замовників і партнерів. Бурхливий роз-
виток телекомунікаційного ринку, поя-
ва нових і сучасних стандартів зв’язку 
та обладнання робить завдання переда-

чі даних з високою швидкістю і якістю 
ще більш актуальним. Найбільш опти-
мально відповідають цим вимогам ме-
режі, побудовані на основі волокон-
но-оптичних ліній зв’язку. На даний час 
практично всі мережі передачі даних ін-
тернет-провайдером “БЕСТ” будуються 
із застосуванням оптичного кабелю.

Які технології під’єднання клієнтів
використовує компанія “БЕСТ”?
Компанія “БЕСТ” використовує ши-

рокосмуговий доступ або Інтернет по 
виділеній лінії (Broadband) — це тех-
нологія швидкої передачі даних по 
IP-мережі, яка дозволяє одночасно 
передавати різні типи сигналів: дані, 
голос та відео. 

Існують технології дротового 
(Ethernet) та бездротового (Radio-
Ethernet) широкосмугового доступу. 
Мережа компанії побудована за техно-
логією FTTB (Fiber to the Building) — 
волокно до будівлі. Це стандартизо-

ваний і перспективний варіант під’єд-
нання, який забезпечує найбільшу 

смугу пропускання та можливість об-
слуговування абонентів на відстані до 
20 км від вузла зв’язку. 

Кожний багатоповерховий житловий 
будинок під’єднано оптичним кабелем 
безпосередньо до ядра   мережі на швид-
кості 1 Гігабіт/секунду. 

А там, де неможливе розгортання ме-
режі з монтажем кабелю (у віддалених 
будівлях, тих, які мають історичну цін-
ність або де розгортання кабельної сис-
теми економічно недоцільне), — “БЕСТ” 
використовує технологію Wi-Fi.

Олена СТЕЦЬ

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

Новітні технології від Компанії “БЕСТ”
Компанія “БЕСТ” є регіональним інтернет-провайдером вже більше 15 років. За 
час існування вона пройшла декілька стадій модернізації, які стосувалися вибо-
ру найкращої і найнадійнішої технології під’єднання, реконструкції і розширен-
ня мережі, збільшення кваліфікації співробітників.
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Акції Інтернет-провайдера “Бест” для приватних будинків

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

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

Детальніше: https://best.net.ua/adsl

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

Погода
             Ніч              День

Карикатура По горизонталi:
1. Рiдкiсне виняткове явище 4. Кастрований 
бик 6. Продукт з пророщеного зерна 7. Гори-
зонтальна частина димоходу 10. Знак зодiаку 
11. Дугоподiбна споруда 14. Канал для води 
17. Сорт сиру 18. В`язана тепла кофта 21. Ча-
стина тiла 22. Заглибина в землi 23. Вибухова 
речовина

По вертикалі:
1. Вiдшлiфована грань коштовного камiння 
2. Морська тварина 3. Рiчка в Африцi 4. Не-
отруйний плазун 5. Прикраса для нiгтiв 8. 
Отруйна змiя 9. Сумка грибiв 12. Цирковий 
гiмнаст 13. Струмiнь води пiд тиском 15. До-
вга, глибока канава 16. Морський ссавець 18. 
Бобова рослина 19. Хронологiчна одиниця 
iсторiї Землi 20. Кровнi родичi

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, помішу-
ючи. 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.феномен 4.вiл 6.солод 7.лежак 
10.терези 11.арка 14.арик 17.рокфор 18.светр 21.ту-
луб 22.яма 23.динамiт.

По вертикалi: 1.фасетка 2.медуза 3.Нiл 4.вуж 5.лак 
8.ефа 9.аск 12.акробат 13.фонтан 15.рiв 16.кит 18.соя 
19.ера 20.рiд.

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

***
— Чому ви багато встигаєте і ставитеся до всього 
оптимістично?
— А я просто ні з ким не сперечаюся.
— Але це ж неможливо!
— Ну неможливо, оскільки неможливо.

***
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 годин-
ник — 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 пенсіонерки. Тому нехай краще 
про мене думають, що я наркоман, ніж дізнаються, 
що я терапевт.

Кросворд

Анекдоти

Смачного!

9 червня — Міжнародний день друзів, 
              Міжнародний день архівів.
10 червня — День працівників легкої промисловості.
12 червня — День працівника фондового ринку України.
14 червня — Всесвітній день донора крові, 
              Міжнародний день блогера.
17 червня — День медичного працівника.
18 червня — День дільничного інспектора поліції України.
23 червня — День державної служби, Міжнародний 
олімпійський день.
24 червня — День молоді України.
25 червня — День митної служби.
27 червня — Всесвітній день рибальства.
28 червня — День Конституції України.

Шукайте термінали “Бест” 
у Вишгороді за адресами:
• вул. Шевченка, 1, 
   кафе Walker;
• вул. Кургузова 1-а (корп.1);
• вул. Шолуденко 6-г 
   (офіс Компанії “Бест”).

Святковий календар


