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Реалії сьогодення яскраво свідчать про гостру не-
обхідність населення в соціальних об’єктах: дит-
садки, лікарні, школи, адмінбудівлі, парки, сквери. 
Міста України постійно стикаються з однаковими 
проблемами: хаотична забудова, відсутність зелених 
зон, дитячих майданчиків та місць відпочинку гро-
мадян, тому останнім часом активізувалася бороть-
ба громад за збереження територій від забудови.

Активісти всіма силами захищали молодий парк від 
забудовника, зупиняли трактор, який ламав дерева, 
голими руками та демонтували паркан. Обурені такою 
ситуацією, жителі ввечері перекрили дорогу у Вишне-
вому по вул. Київська, та влаштували мітинг, вимагаю-
чи від влади зупинити свавілля.

 Ситуація, яка склалася у місті Вишневому, дійсно на-
буває неабиякого резонансу. Забудовник хоче якнайш-
видше розпочати будівництво в обхід позиції громади 

та попри існуючі заборони продовжує зводити багато-
поверхівки. Чисельні громадські активісти висловлю-
ють обурення як діями забудовника, так і бездіяльністю 
вищих ешелонів влади, які крадуть у людей 10 га землі.

“Будівельна мафія самовільно захоплює земельні ділян-
ки, намагається побудувати все швидко, щоб через 
суд потім це все узаконити. За два місяці розробити 
проект та погодити його в усіх необхідних інстан-
ціях просто неможливо”, - запевняють активісти.

 Громада Вишневого та Софіївської Борщагівки вибо-
рює своє право на існування парку та школу та висту-
пає проти незаконного будівництва забудовником ТОВ 
«Євро 2000» та генеральним підрядником ТОВ «Будін-
вестконтакт» багатоквартирного житлового кварталу 
по вул. Святошинській і вул. Машинобудівників. 

 Згідно з генеральним планом територія, відведена під 
забудову — це міський парк, зона зелених насаджень 

загального користування. Зараз розглядається справа 
за фактом підробки документів.

Господарський суд встановив факти порушень забу-
довником Конституції України, Земельного кодексу та 
містобудівної документації, але це не зупиняє його.

Судом були вивчені всі надані докази та запити, на-
правлені від громади до необхідних установ, які нада-
ють погодження на цей проект та розробляють його, 
та отримано відповідь, що жодного проекту не розро-
блялося, так як погодження на дану ділянку не надава-
лося. Протести громади Вишневого не стали на заваді 
забудовнику. Встановлено цілу низку порушень, але 
виникає припущення, що документи сфальсифіковані 
та підроблені останніми числами 2007 року, оскільки 
14 депутатів тієї каденції заявили про те, що голосу-
вання за даним рішенням не було.
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У ЦЕНТРІ   УВАГИ

Як кажуть, чужих дітей не буває. Кожна 
дитина має право на підтримку не лише 
своїх батьків, а й держави. Вона має пра-
во навчатися і розвиватися, спілкуватися 
з однолітками, незважаючи на свої осо-
бливості та вроджені обмежені можли-
вості. Коли всі діти, незалежно від їх від-
мінностей, навчаються разом, то вони 
отримують користь від спілкування, вза-
ємодіють між собою, іншим словом – від-
бувається інклюзія (процес реального 
включення осіб з інвалідністю в активне 
суспільне життя).

Нині проблема підтримки інвалідів на-
буває особливого значення для Украї-
ни, внаслідок постійного зростання їхньої 
частки серед загальної структури населен-
ня. На жаль, в українському суспільстві 
низький рівень толерантності до таких лю-
дей. Лише незначний відсоток людей гото-
ві сприймати таких дітей на рівні здорових.

У рамках програми інклюзії в Украї-
ні поступово закриваються спеціалізо-
вані заклади для дітей з різними вадами, 
оскільки діти-інваліди мають навчатися 
в колективі серед звичайних.

Інклюзія – нова тема для Вишневого, але 

завдяки плідній співпраці Оксани Мельни-
ченко, директора Києво-Святошинсько-
го районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, а також Оксани Олек-
сієнко, начальника відділу торгівлі, освіти, 
культури, молоді та спорту Вишневої місь-

кої ради, це питання набуває неабияко-
го значення. Вони збирають круглі столи, 
спілкуються з батьками особливих дітей, 
взаємодіють з вихователями навчальних 
закладів та психологами.

“Держава в цьому році виділила кош-
ти у два рази більше на дану програ-
му, тому ми маємо можливість скори-
статися ними: оформити кімнати, 
найняти спеціалістів, навіть поста-
вити ліфти в школах. Наразі Вишне-
ва міська лікарня виділила кімнатку 
для роботи з такими дітьми. Окса-
на Мельниченко готова організувати 
адаптацію особливих дітей: допомо-
гу психолога, розроблення моторики, 
проведення соціалізації, проте, бать-
ки не звертаються, ніхто не йде”, - 
повідомила Оксана Олексієнко.

Щоб запровадити інклюзію в повній 
мірі існує система: якщо дитина з інва-
лідністю записується, наприклад, в шко-
лу чи садок, їй не мають права відмовити, 
але батьки повинні принести висновок 
від Києво-Святошинського центру прак-
тичної психології, до якого направляють-
ся діти з обмеженими можливостями: 
чи може дитина відвідувати навчальний   

Інклюзивна освіта — шлях до майбутнього
Щорічно 1 червня в Україні та світі 
відзначають День захисту дітей. 
У цей день прийнято нагадувати 
суспільству про права і свободи ма-
лечі, зокрема, і її особливої категорії 
— з обмеженими можливостями.

Продовження на сторінці 5.

Розробка 
генплану

Продовження на сторінці 3.

22 травня місто Вишневе сколихнув черговий конфлікт між міською громадою та забудовником 
«Євро 2000». Важка техніка під охороною молодиків знищила парк — понад 500 дерев, 

висаджених громадою, загинули під колесами бульдозера. 

Ремонти
в школах

Вирушаємо
в круїз
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Ось вже пролунав останній шкільний дзвоник 
для випускників. Одинадцятикласники покида-
ють школу, а молодші йдуть на канікули. В цьо-
му році, за даними Міністерства освіти, закінчили 
школу 185 тис. учнів — найменше за всю історію 
незалежності України.

25 травня у всіх загальноосвітніх навчальних 
закладах Вишневого пройшло свято останнього 
дзвоника. Така довгоочікувана з одного, і сумна з 
іншого боку подія в житті кожного учня.

Це традиційна церемонія для тих учнів, які зали-
шають школу в останній день навчання, коли за-
няття закінчуються, але іспити ще попереду. Дата 
випускного балу в українських школах прив’яза-
на до закінчення ЗНО-2018, орієнтовно 23 червня. 
До цього важливого для школярів дня ще кілька 
тижнів, але підготовка вже почалася.

На подвір’ях шкіл зібралися вчителі, батьки та 
представники влади, щоб привітати учнів. Уро-

чистий захід був наповнений хвилюванням, адже 
випускників чекає зовсім нове, незнайоме життя. 
Для них лунали мудрі слова настанов та щирі по-
бажання на майбутнє.

Зворушливим моментом став шкільний вальс 
випускників. Святкова лінійка завершилася 
символічним ритуалом — дзвоном першоклас-
ника на руках випускника та запуском у небо 
повітряних кульок.

Олена КОРОЛЬОВА

• НОВИНИ •

Тонометри — в кожний кабінет
У дитячій поліклініці Вишневого з’явилися нові тонометри 
для вимірювання тиску у дітей різного віку.
«У нас завжди була проблема: тонометрами, які традицій-
но використовуються для вимірювання тиску, на жаль, інко-
ли неможливо виміряти тиск, особливо, якщо дитинка зов-
сім маленька. Тому виникла необхідність в дитячих манже-
тах для тонометрів. У вирішенні цього питання посприяв 
Сергій Нагорняк, депутат міської ради, за підтримки меце-
ната Миколи Стадника», - зауважила завідувач дитячої по-
ліклініки Оксана Віннічук.

Також вона повідомила, що наразі дитячих тонометрів в полікліні-
ці налічується 10 штук, вони є у кожного лікаря. Особлива необхід-
ність в даному пристрої виникає в кабінеті для щеплення, оскільки 
дітям від 2 до 3 місяців перед вакцинацією необхідно перевіряти тиск.

Важливим питанням залишається придбання кондиціонерів у ка-
бінети поліклініки, адже вентиляція не справляється з навантажен-
ням, і дітям, лікарям та батькам некомфортно в спеку знаходитися 
в приміщенні.

Павло ШОДА

За 8 місяців з’явився новий сучасний спор-
тивний й комплекс, аналогів якому немає 
в Україні –  найсучасніша арена «FAVORITE 
FIT». Її урочисте відкриття відбулося 19 
травня у Вишневому.
Це соціальний спортивний об’єкт Києво-Свято-

шинського району, який охоплюватиме заняття з 
п’яти видів спорту: дзюдо, тхеквондо, повітряна 
гімнастика, бокс та фехтування 

Арена має складну арочну конструкцію та купол 
шириною 24 м, який встановили за 2 дні, а  також  
оснащена сучасним спортивним обладнанням. Її 
загальна площа – майже 1500 м2.

Даний комплекс побудований за ініціативи голо-
ви РДА Мирослави Смірнової. 

У заході взяли участь очільники Києво-Свя-
тошинського району: голова Києво-Святошин-

ської РДА Мирослава Смірнова; заступник го-
лови Михайло Лєзнік; голова Києво-Святошин-
ської районної Ради Вадим Гедульянов; міський 
голова Вишневого Ілля Діков; його заступник Ге-
оргій Майсурадзе, народний депутат; голова ко-
мітету Верховної Ради з питань молодіжної по-
літики, спорту, туризму; Артур Палатний; керів-
ник проекту Олександр Папанов; учасники Олім-
пійських ігор: заслужений тренер України Віктор 
Мужчина, його титулована вихованка, багатора-
зова чемпіонка Європи з дзюдо, учасниця Олім-
пійських ігор Світлана Ярьомка; вихованці спор-
тивної школи, їхні батьки та  гості.

Родзинкою святкового відкриття стали блиску-
чі виступи юних спортсменів, команди яких пред-
ставили кожний перелічений різновид спорту.

Альона ТКАЧЕНКО

14 травня в рамках «Тижня знань з основ 
безпеки життєдіяльності» у Вишнівському 
центрі творчості дітей та юнацтва була про-
ведена навчальна евакуація для вихован-
ців гуртків та студій, педагогічного колек-
тиву. До проведення навчання були залуче-
ні працівники Києво-Святошинського РВ ГУ 
ДСНС України у Київській області.
Провідний інспектор Києво-Святошинського 

РВ ГУ ДСНС України, майор служби цивільного 
захисту Сергій Вербицький проінформував про 
діяльність підрозділу, провів інструктаж з техні-
ки безпеки, поводження з вогнегасниками, залу-
чив вихованців до практичного відпрацювання 
евакуації з приміщення.

Провідний інспектор Києво-Святошинського РВ 
ГУ ДСНС України у Київській області, лейтенант 
служби цивільного захисту Вадим Діденко, провів 
бесіду з дітьми, ознайомив з основними випадка-
ми виникнення пожежі у приміщенні, на вулиці, 

та діями, пов’язаними із знешкодженням вогню 
та збереження власного життя та здоров’я, звер-
нув особливу увагу на заборону використання не-
справних електроприладів.

Також рятувальники нагадали про дотриман-
ня пожежної безпеки при використані пічного 
опалення та правила дій при виявленні вибухо-
небезпечних предметів, нагадали номери екс-
трених служб. Проведення профілактичної ро-
боти серед дітей допомагає виховувати культуру 
життєдіяльності та вміння правильно поводитися 
у надзвичайних ситуаціях.

У Вишневому відкрили пам’ятний хрест
23 травня в День Героїв України у Вишневому на території церкви 

святого великомученика Георгія Побідоносця (УПЦ) був встановле-
ний пам’ятний хрест на честь усіх полеглих борців за Україну. Від-
кривав хрест «Національний корпус».

Свято Героїв – день пам’яті всіх українців, що присвятили своє 
життя боротьбі за свободу та незалежність України, це свято вели-
чі духу українських вояків – борців за волю України, що є символом 
нескореності української нації.

27 травня у Вишневому 
біля залізниці, по вул. Чор-
новола, відбулося займан-
ня складу. За даними ГФ 
“Спецзагін “Дельта”, заго-
рілися вторинна сировина: 
пластик, папір, скло.
Вогонь був настільки сильним, 

що все уздовж декількох метрів, 
в районі санітарної зони, було в 
диму та в попелі.

На місці працювали пожеж-
ні підрозділи. Як повідомляє 
прес-служба Головного управлін-
ня ДСНС у Київській області, тех-
ніка не могла наблизитися до по-
жежі, а також не вистачало води 
для гасіння. Проте протягом го-
дини вогонь вдалося локалізува-
ти, постраждалих не виявлено, 
всіх врятували без ушкоджень. 

Відомо, що “Укрзалізниця” не 
зупинила рух потягів, незважа-
ючи на те, що епіцентр пожежі 
знаходився на відстані близько 
50 м до колій.

ГФ “СПЕЦЗАГІН” ДЕЛЬТА”

Гречка “по

Головна спортивна локація 
Києво-Святошинського району

Навчальна евакуація

Свято останнього дзвоника
Пожежа біля залізниці

Незаконний видобуток ірпінського 
чорнозему почав набирати обертів ще 
рік тому. Гектари чорнозему перетворю-
ють в тонни і продають. Відомий в Ір-
пені можновладець та член партії “Нові 
обличчя” Микола Куровський напря-
му причетний до здирання та вивезення 
родючого шару ґрунту. 

Відповідати за свої дії він не збираєть-
ся. Натомість апелює витягами із зако-
нів, що до його дій ніякого відношення 

не мають. Мовляв, землевласники і зем-
лекористувачі в межах наданих їм зе-
мельних ділянок мають право без спеці-
альних дозволів видобувати корисні ко-
палини місцевого значення.

Ось тільки чорнозем не має ніякого 
відношення до корисних копалин — це 
тип ґрунту. А згідно статті 168 Земель-
ного кодексу України, власники земель-
них ділянок та землекористувачі не ма-
ють права здійснювати зняття та пере-

несення ґрунтового покриву без спеці-
ального дозволу центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері здійснення державного 
нагляду в агропромисловому комплексі. 

Попри це розкрадання родючих ґрун-
тів триває і зараз. На базі Миколи Ку-
ровського журналісти “Погляду” по-
бачили цілі гори родючого чорнозему, 
який вантажівками вивозять у невідо-
мому напрямку. 

Як з’ясували журналісти, ґрунт прода-
ють приватним особам, які використо-
вують його на своїх ділянках у Київській 
області. Торгують українськими надрами 
незважаючи ані на активістів, ані на полі-
цію. Тим часом відбувається заболочення 
територій і замість вивезеного родючого 
ґрунту туди засипають будівельне сміття.

Ірина РОЗОВА

Член партії “Нові обличчя” Микола Куровський продовжує вивозити родючі ґрунти

В Ірпінському регіоні 
на заплавах річок Буча
та Ірпінь лежать тонни 

багатого гумусом 
чорнозему. Але також 

Ірпінський край багатий 
і спритними 

підприємцями-можно-
владцями.
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 24 травня у Верховній Раді Україні від-
бувся брифінг щодо скандальної забу-
дови парку, на якому депутат Вишневої 
міської ради Артем Глінський озвучив 
деталі боротьби за парк:

“Та ситуація, яка склалася, не є новою, 
ми про неї говоримо вже близько 2-х 
місяців. Ми йдемо до всіх кабінетів, 
наголошуючи, що наш парк знищують, 
що порушується містобудівна доку-
ментація Вишневого, не виконуються 
вимоги громади, які були поставлені 
в 2016 році: на 10 га має бути школа, 
спортивний комплекс, культурний 
центр, велика паркова зона для відпо-
чинку дітей та дорослих. Незважаючи 
на це, забудовник вчиняє рейдерське 
захоплення та будує там 13 будинків 
всупереч тому, що не існує документів, 
які підтверджують право користу-
вання цією земельною ділянкою. Згідно 
речових прав, забудовник зареєстрував 
договір оренди виключно на копії 2007 
року, на жаль, факти тогочасних ре-
альних подій відновити складно, адже 
мером міста Вишневого був вже покій-
ний Анатолій Гошко”.

 Відомо, що у 2009 році відбулася гуч-
на кримінальна справа, за якою за ха-
бар в розмірі 500 тис. доларів засуджено 
заступника мера через дану земельну 
ділянку. Громада міста Вишневого звер-
нулася до прокуратури задля розсліду-
вання деталей цих фактів.

Також, за даними активістів, у 2015 
році за дорученням голови Києво-Свя-

тошинської РДА Мирослави Смірнової, 
були видані містобудівні умови ТОВ 
«Євро 2000», завдяки яким він отримав 
змогу забудовувати земельну ділянку 
всупереч генеральному плану. 

За містобудівними умовами забудовник 
може будувати 26 висоток, ні шкіл, ні ди-
тячих садочків, а тим більше парку там 
не передбачено. Не останню роль у при-
йняті цих умов відіграло рішення судді 
Окружного адміністративного суду міста 
Києва Руслана Арсірія, яке зобов’язало 
Відділ містобудування та архітектури 
Києво-Святошинської РДА видати ТОВ 

«Євро 2000» необхідний дозвіл.
 Для громади міста є очевидним, що 

це рішення незаконне, однак за мовчаз-
ною згодою голови адміністрації, його 
не було оскаржено, тому воно набрало 
сили. Питання, на її думку, може бути 
вирішеним лише завдяки втручанню 
компетентних органів, до яких нале-
жить Державна будівельна інспекція 
України, Генеральна прокуратура Укра-
їни та Адміністрація Президента Укра-
їни. Хоча громада неодноразово звер-
талася до перелічених установ, проте 
отримувала відписки про направлення 

звернень та скарг за належністю і жод-
ної суттєвої відповіді.

Вже понад 2 місяці триває перевірка Дер-
жавної будівельної інспекції Київської об-
ласті щодо даної забудови, але за цей час 
забудовник вже встиг звести три поверхи. 

У зв’язку з цим громада вимагає вжити 
конкретних заходів від Генеральної про-
куратури — звернутися з позовом в ін-
тересах міста Вишневого про скасуван-
ня в судовому порядку даних спірних 
умов та обмежень; ініціювати питання 
про відповідальність голови Києво-Свя-
тошинської РДА Мирослави Смірнової 
та дисциплінарну відповідальність судді 
Руслана Арсірія.

Також вишнівчани вимагали від міської 
ради, щоб депутати на черговій сесії, яка 
відбулася 31 травня, проголосували  за 
звернення до ДАБІ щодо виявлених по-
рушень містобудівних умов відповідно 
до генерального плану. Адже наразі ДАБІ 
проводить перевірку Відділу містобуду-
вання та архітектури Києво-Святошин-
ської РДА. На цій сесії щодо 10 га парку 
депутати прийняли наступні рішення: 
скасувати містобудівні умови та обме-
ження, видані ТОВ «Євро 2000» 1 ве-
ресня 2015 року, як такі, що суперечать 
містобудівній документації міста Вишне-
вого; подати клопотання до Окружного 
адміністративного суду про залучення 
Вишневої міської ради третьою сторо-
ною у судовому процесі; заборонити ви-
конкому міської ради надавати будь-які 
технічні умови ТОВ «Євро 2000», а також 
приєднувати до інженерних мереж, во-
допостачання тощо. Як розвиватиметься 
ситуація далі - покаже час.

Альона ТКАЧЕНКО

ХТО ВРЯТУЄ ПАРК?

Але схоже, що меседж натхненника ре-
форми, замміністра внутрішніх справ у 
2014-2016 роках Еки Згуладзе про те, що 
“до реформ ніхто ніколи не готовий, їх 
просто треба починати і вчитися жити з 
ними разом” став визначальним “діагно-
зом” результату реорганізації системи.

Як сталося, що втілення наймасштабні-
шої в країні реформи призвело до деор-
ганізації правових органів та поглиблен-
ня криміногенної ситуації в багатьох ре-
гіонах країни?

“Косметична” реформа 
прокуратури

Закон “Про прокуратуру” мав би усу-
нути дублювання та чітко розмежувати 
функції правоохоронних органів, нала-
годити ефективний контроль за їхньою 
діяльністю і нарешті – забезпечити за-
конність і правопорядок у державі.

Але на практиці відбулося знищення 
ефективного прокурорського нагляду і 
скорочення повноваження прокурорів, 
їхні функції сьогодні зведено нанівець. 
Усе це породжує “систему колективної 
безвідповідальності”, коли і органи міс-
цевого самоврядування, і місцеві право-
охоронні мають багато повноважень, але 
при цьому ні за що не відповідають.

З одного боку, місцевим правоохорон-
ним органам надали надто багато повно-
важень, а з іншого – обласну прокурату-
ру позбавили можливості прямого нагля-
ду за ними. І складається ситуація, коли 
місцеві правоохоронні органи виконують 
“обслуговуючі” функції місцевих рад.

Тепер, приміром, місцеві злочини, такі 
як незаконна забудова чи розкрадання 
бюджетних коштів, зловживання служ-
бовою особою своїм службовим станови-
щем тощо, лишаються поза увагою місце-
вих правових органів. 

Наразі ми спостерігаємо абсурдну для ци-
вілізованого світу ситуацію, коли право-

охоронці займають позицію “невтручан-
ня” або  захищають беззаконня. По суті, 
представники Феміди в регіонах знахо-
дяться “на утриманні” місцевих “князь-
ків”. Хрестоматійним прикладом може 
послужити Ірпінь, де мер, члени його ко-
манди  звинувачуються за тяжкі та осо-
бливо тяжкі злочини, але, перебуваючи на 
своїх посадах, досі впливають на місцевих 
правоохоронців.

Відтак правова система набуває якоїсь 
потворно-викривленої форми, коли в од-
ному й тому ж українському місті одній 
людині загрожує до 6 років ув’язнення за 
крадіжку котячого корму, а іншій – кра-
діжка з місцевого бюджету десятків міль-
йонів коштів сходить з рук.

Сьогодні місцева влада зосереджує всі 
важелі впливу, оскільки під час прове-
дення реформи громаду відсторонили 
від участі в конкурсній комісії з відбору 
прокурорів місцевих прокуратур. Тоді як 
впровадження будь-яких реформ за єв-
ропейським стандартом передбачає зміц-
нення взаємодії з громадянами.

У результаті, за статистикою, більше по-
ловини сьогоднішніх чиновників у пра-
вовій системі є представниками старої 
прокурорської школи.

Взагалі участь, власне, громади у ви-
рішенні важливих питань ця реформа 
вкрай обмежує. Наприклад, у новому за-
коні не прописано можливість грома-
дян звернутися зі скаргою на дії поліції 
до прокуратури. Таким чином, поруше-
но одне з пріоритетних завдань реформи 
– підвищення ролі інститутів громадян-
ського суспільства в забезпеченні прав і 
свобод людини і громадянина. Не дивно, 
що показники розкриття злочинів з кож-
ним роком падають.

Псевдореформа в дії
У результаті реформи правоохоронної 

системи можна спостерігати лише поси-
лення ланцюгової схеми “послуга за по-

слугу”, де основними фігурантами є го-
лови органів місцевого самоврядування 
та “оновлені” правоохоронні структури 
на чолі зі старими перевіреними кадра-
ми.

Як свідчить практика, посади керів-
ників новостворених служб обіймають 
люди, лояльні до певних осіб чи полі-
тичних сил. Корупція процвітає, а рі-
вень протистояння злочинності дедалі 
слабшає. Усе тому, що система коорди-
нації дій створених підрозділів правово-
го сектору фактично відсутня.

В умовах посилення повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування місце-
ва влада повністю підпорядковує діяль-
ність правоохоронних органів на міс-
цях. Так, голова місцевої ради виносить 
на голосування питання незаконної за-
будови – і завдяки “ручному управлін-
ню” більшістю депутатів неправомірне 
рішення ухвалено.

Зокрема, в місті Ірпінь найбільш болю-
чі для мешканців міста питання – такі як 
забудова присадибних ділянок, земель 
с/г призначення, приватного сектору, ви-
рубка лісу, видача дозволів і зміна цільо-
вого призначення ділянок, коли житло-
вий масив вже майже збудований – схва-
люються більшістю місцевих депутатів.

Думкою громади тут уже традиційно 
нехтують, ігноруючи звернення, не оп-
рилюднюючи вчасно рішення сесій для 
широкого загалу, не даючи можливості 
виступити на сесіях тощо.

Всі ці беззаконні дії міської влади від-
буваються за мовчазної згоди, а то й 
активної підтримки місцевих правоохо-
ронних органів. Місцева рада перетво-
рюється на “друкарський верстат” гро-
шей для можновладців, а не орган, що 
має відстоювати інтереси громади.

Подібну лояльність правоохоронної 
системи до певної політичної сили та 
відсутність координації між право-
охоронними органами і громадськістю 

можна спостерігати і в інших регіонах 
України.

По суті, ця реформа сприяла порушен-
ню балансу в суспільстві – система про-
тиваг перестала діяти, плюралізм думок 
поступово зникає як ідеологія в нашому 
суспільстві.

Удосконалення діяльності будь-якої 
системи варто починати з відповідаль-
ності посадових осіб за свої рішення.

Наразі ж спостерігаємо штучне псевдо-
оновлення правоохоронної системи та 
відволікання громадян від реальних 
проблем популістськими гаслами. Тоді 
як людям набридли скорумповані попу-
лісти, час вимагає принципової позиції 
за рішучі зміни.

Три роки життєдіяльності оновленої 
системи правоохоронних органів, і клю-
човий меседж глави держави щодо місії 
“новоспечених” правоохоронців “вселя-
ти в людей віру в неминучість, необорот-
ність реформ, віру в силу держави, яка 
здатна себе захистити”, лише підкреслює 
невідповідність існуючим реаліям.
Запрошую усіх свідомих та небайдужих громадян 
долучатися до співпраці, об’єднувати зусилля та 
брати майбутнє Київщини у свої руки. Разом ми 
зробимо наші міста комфортними для життя.

Ставайте поруч — 
будемо працювати разом.

Телефонуйте: 
097-111-91-91, 
063-111-91-91.

Реформа правоохоронних органів – шлях 
до феодалізму та колективної 

безвідповідальності
Вибраний у 2014 році курс України на євроінтеграцію та міжнародні демократичні 
стандарти спонукав до реформування системи правоохоронних органів.

Олексій ЗІНЕВИЧ, громадський діяч, 
директор ІА “Погляд” 

Гречка “по

Закінчення. Початок на сторінці 1.
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Якщо ви незгодні з певними пунктами у розробленому генплані, то можете 
оскаржити рішення, яким він затверджений, так само, як і будь-яке рішення 
органу місцевого самоврядування, подавши позов до суду. 

Останній може скасувати рішення і зобов’язати орган місцевого самовря-
дування розробити новий генплан. Позов може подати навіть одна людина 
— якщо він буде обґрунтованим, суд скасує рішення. 

Як отримати баланс 
свого рахунку за 
послугами Компанії 
«Бест»?
Розуміючи та піклуючись про своїх 
клієнтів, їх час, Компанія «Бест» 
займається розробкою та вдоско-
наленням внутрішніх методів взає-
модії з абонентами. 

На сьогоднішній день вдосконалена си-
стема IVR, внутрішня система комуні-
кації з клієнтами та розроблений теле-
грам-бот, який підіймає можливість са-
мообслуговування на новий рівень (осо-
бистий кабінет у сучасному месенджері 
Telegram). Також Компанія «Бест» роз-
робила декілька способів сповіщення 
про стан поточного балансу телекомуні-
каційних послуг, що є дуже актуальним 
питанням серед користувачів. 

Як дізнатися поточний баланс?
Для того, щоб дізнатися поточний ба-

ланс, необхідно обрати будь-який із 
трьох способів: 

1) звернутися до особистого кабінету; 

2) скористатися голосовим меню – IVR; 
3) з’єднатися з оператором. 
Особистий кабінет
Для того, щоб дізнатися поточний ба-

ланс за допомогою особистого кабіне-
ту, необхідно мати логін (номер догово-
ру або IP) та пароль. Якщо з якоїсь при-
чини такі дані відсутні, то завжди є змо-
га скористатися контакт-центром компа-
нії для їх відновлення (необхідно вказати 
повну адресу, ПІБ особи, на яку оформ-
лено договір, та, за можливістю, зателе-
фонувати за тим номером телефону, який 
вказаний у договорі). Звіривши усю нада-
ну інформацію із зареєстрованою, мене-
джер зможе відправити смс-повідомлен-
ня з даними доступу до особистого кабі-
нету користувача. Після успішної авто-
ризації у боковому меню зліва (під зазна-
ченим договором) можна знайти поточ-
ний баланс. А в розділі «Фінансова істо-
рія» переглядати рух коштів.

Голосове меню
Іншим способом дізнатися поточ-

ний баланс телекомунікаційних послуг 
є можливість скористатися голосовим 
меню (IVR). Для цього необхідно зателе-
фонувати до Компанії «Бест» за номером 
телефону, який зареєстрований в особи-
стому кабінеті як телефон для смс-інфор-
мувань. За допомогою такого налашту-

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

Контакт-центр
Додатковою можливістю дізнатися по-

точний баланс є змога зв’язатися з кон-
такт-центром компанії. У вирішенні та-
кого питання зможе допомогти будь-
який відділ (проте консультацію з фінан-
сової історії, інформацію про нарахуван-

ня коштів та їх списання можна отрима-
ти лише у відділі менеджерів компанії). 
Для консультації необхідно надати но-
мер договору та ПІБ особи, на яку заре-
єстрований договір (можливо, адресу), 
щоб перевірити поточний стан балансу. 

Який зі способів не був би обраний, 
контроль поточного балансу є запору-
кою активної (робочої) послуги Інтернет 
та кабельного телебачення. Тому не гайте 
часу, скористайтеся можливістю переві-
рити поточний стан балансу, щоб Інтер-
нет та кабельне телебачення були актив-
ними інструментами вашого повсякден-
ного життя.

Олена СТЕЦЬ

Хочете змінювати життя на Київщині на краще? 
Телефонуйте: (097) 111-91-91; (063) 111-91-91; 
www.facebook.com/zinevych.oleksii.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
Генплан передбачає організацію...

... території населеного пункту загалом;

... вулично-дорожньої та транспортної мережі;

... інженерного обладнання і благоустрою;

... цивільного захисту території та населення від 
    небезпечних природних і техногенних процесів;

... охорони навколишнього природного середовища;

... збереження культурної спадщини, історичних місць тощо.

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

Як його розробляють?

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

На який час?

Генеральний план безтерміновий.
Його розробляють не менше, ніж на 5 років.
Зміни до нього можна вносити тільки через 5 років, 
якщо їх необхідність не встановлена рішенням суду.

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

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

Учасники громадських слухань 
голосують за прийняття від-
повідних рішень по генплану.

За результатами громадських 
слухань генплан відправляють 

або на доопрацювання з ура-
хуванням думки громадськості, 
або на затвердження.

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

Як взяти участь у розробці?

На офіційному сайті
місцевої ради.
В офіційних ЗМІ.

У місцевій раді.

Де можна з ним ознайомитись?

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

Якщо населений пункт не має генплану, законодавство забороняє в ньо-
му будь-яку забудову.

Також заборонена забудова на землях, які, згідно з генпланом, мають 
інше цільове призначення. Наприклад, не можна будувати багатоповер-
хівки на територіях, на яких, згідно з генпланом,  можуть зводитися лише 
приватні будинки не вище 3 поверхів.

Незаконна забудова

На жаль, забудовники часто нехтують заборонами і зводять бу-
динки у населених пунктах, які не мають генпланів або на землях, 
не призначених для цього. 

Нерідко в цьому їм допомагає місцева влада, яка вдається до 
корупції, беручи від них хабарі. Як наслідок — люди залишаються 
без лісу, без свіжого повітря, без зон відпочинку тощо.

Як оскаржити?

Закон України «Про 
регулювання містобудівної діяльності»

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

Технології
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28 рік поспіль, із 5 по 9 
травня, на Черкащині біля 
річки Рось проходив щоріч-
ний ХХVIII Всеукраїнський 
збір – похід «Козацькими 
шляхами».
Цього року він пройшов під 

гаслом «Привіт! Навколо Світ!» 
На збір-похід завітали волон-
терські, молодіжні та скаутські 
організації зі всіх куточків 
України, а також гості з Польщі, 
Чехії, Латвії та Білорусі. 

Вихованці літературної студії 
«Ярінь» Вишнівського центру 
творчості дітей та юнацтва (ке-

рівники - Наталія Підлісняк та 
Зіна Фабро) 5 діб провели у табо-
рі «Печера Рисі». П’ять днів не-
ймовірного драйву, цікавих ігор, 
розваг, реалізації творчих проек-
тів, нових знайомств та зустрічей 
зі старими друзями! Учасники 
залюбки відвідали заняття від 
представників Нацполіції Укра-
їни з правил дорожнього руху, 
а також від представників Юве-
нальної служби щодо поведінки 
в небезпечних ситуаціях, кон-
флікті з законом, булінгу. 

Важливі та цікаві теми підій-
малися під час майстер-класів з 
позитивного мислення, безпеки 
в інтернеті та на заняттях з пер-
шої домедичної допомоги.

В межах профорієнтаційної 
гри «Прокачай свої SKILLS» діти 
та підлітки могли дізнатись про 

свої сильні та слабкі сторони, оз-
найомилися із специфікою різ-
них професій. Також учасники 

відвідали цікаві майстер-класи з 
виготовлення сувенірів.

У селі Крюківщина плану-
ють відкрити культурний 
центр «Бігуан». Проект 
засновано на україн-
сько-китайській співпраці.
Покласти перший камінь цен-

тру прийшли вихованці спор-
тивного клубу з греко-римської 
боротьби «Олександр Невський».

Завдяки даному культурному 
проекту Крюківщина матиме 
можливість користуватися за-
лом на 500 місць та проводити 
різноманітні спортивні заходи.

Одна з основних цілей проек-
ту – створення спеціальної сфе-
ри для медитацій з майстром і 
кімнат для занять бігуан. 

Бігуан – це практика, коли лю-
дина знаходиться деякий час на 
самоті, без спілкування, телефо-
ну, інтернету, телевізора і займа-
ється розслабленням, відпочин-
ком і медитацією. Вона допома-

гає відновити внутрішню рівно-
вагу і активізувати енергію.

У центрі планують проводити 
навчальні програми для дітей 
і дорослих із цигун, оздоров-
лення, культурні, освітні і роз-
важальні заходи для сімейного 
дозвілля, працюватимуть кафе, 
готель, конференц-сервіс тощо.

Культурний проект у Крюківщині

12 травня у Гатному відбулося урочисте від-
криття спортивного клубу «Sport Club Гат-
не». Символічно, що захід припав на День 
фізичної культури і спорту України.
Діти з різних шкіл Києво-Святошинського ра-

йону виборювали перші місця з футболу та на-
стільного тенісу, а також брали участь у різних 
силових виступах: підтягування, віджимання.

На честь відкриття відбулися різні спортивні 
змагання: кубок з міні-футболу «Sport Club Гат-
не» серед команд 2008 року народження, турнір з 
настільного тенісу серед школярів, товариський 
матч з футболу серед команд 2003 року народжен-
ня, в яких взяли участь понад 300 дітей з м. Вишне-
ве, с. Гатне, с. Крюківщина, с. Новосілки, смт Чаба-
ни, с. Хотів, с. Круглик.

На захід завітали: Мирослава Смірнова, голо-

ва Києво-Святошинської райдержадміністрації; 
Вадим Гедульянов, голова Києво-Святошинської 
райради; Броніслав Корицький, голова Гатен-
ської сільської ради; Євгеній Вараниця, тренер 
збірної України з пляжного футболу; Валерій Ча-
лий, голова Києво-Святошинської районної фе-
дерації футболу; а також Олександр Паламарчук, 
президент спортклубу “Sport club Гатне”.

«Sport Club Гатне» нагородив грамотами, медаля-
ми, кубками, м’ячами та фірмовими футболками 
школярів – учасників змагань. Директорам освіт-
ніх закладів, в яких вони навчаються, організатори 
подарували шведські стінки для шкільних спортза-
лів. Наприкінці свята дітей частували різноманіт-
ними ласощами.

Фото : Києво-Святошинська районна рада
Київської області України

У Гатному відкрили новий спортклуб

Козацькі шляхи – це наші дороги

У школах регіону проведуть 
ремонтні роботи

За даними Києво-Свято-
шинської РДА, під час літніх 
канікул заплановано про-
вести ремонтні роботи в за-
гальноосвітніх закладах.
Зокрема, планується заміна 

санвузлів у школах Боярки – №1 
і №5, Вишневого – №2, Новосілок 
та Михайлівської Рубежівки.

Також проведуть ремонт кабі-
нетів для учнів перших класів 
– у бузівській, а також у бояр-
ських школах №2 і №4, вишнів-
ській №4, гатнянській та музи-
чанській школах. 

У вишнівській шко-
лі №3, крім ремонту 
класів для першо-
класників, передбаче-
ний ремонт кабінетів 
інформатики та тру-
дового навчання. 
Варто зазначити, що 
в цьому році з район-
ного бюджету вже 
виділено 5 млн грн 
на будівництво Ви-
шнівської загально-
освітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1.

заклад, чи потребує вона додат-
кового кваліфікованого спеці-
аліста (психолога, фізіотерапе-
вта і т.д.). Також за такими діть-
ми має закріплюватися дорос-
лий наглядач. 

На жаль, існує величезний де-
фіцит кваліфікованих фахівців, 
здатних підтримувати дітей з 
МСП в реабілітації, і уряд не 
надає достатнього фінансуван-
ня такої діяльності. Найбіль-

ша проблема в тому, що лише 
справжні ентузіасти готові пра-
цювати за дуже низькими зарп-
латами, і особливо відповідальні 
батьки, швидше за все, працюва-
тимуть з дітьми-інвалідами, але 
таким батькам тяжко утримува-
ти дитину за мінімальну зарпла-
ту, адже частіше всього діти-ін-
валіди живуть в неповноцінних 
сім’ях, мають лише одного опіку-
на – матір чи батька.

Звісно, у справді інклюзив-
ній обстановці дитина відчу-
ває себе безпечно і має відчут-
тя приналежності. Інклюзив-
ні системи забезпечують кращу 
якість освіти для всіх дітей та 
сприяють зміні дискримінацій-
ного ставлення. Повага та розу-

міння зростають, коли діти різ-
них форм грають, спілкуються і 
навчаються разом. 

Але як держава може розви-
вати інклюзивну освіту? Щоб 
зробити її реальністю, потріб-

но наступне: забез-
печити, щоб викла-
дачі мали підготов-
ку, гнучкість та ре-
сурси для навчання 
учнів з різними по-
требами та стилями 
навчання, щоб діти 
та школи мали адек-
ватну і стабільну фі-
нансову підтрим-
ку, щоб всі види ді-
яльності та послуг 
були цілком при-

йнятними для кожної дитини 
з обмеженими можливостями, 
що батьки заявляли про пра-
во своїх дітей на інклюзивну 

освіту. Також потрібно підніма-
ти суспільну свідомість на ви-
щий рівень. Численні прикла-
ди у дитячих садках,   школах 
свідчать, що дітей з особливи-
ми потребами не сприймають. 
Наша держава суттєво відстає 
від європейського цивілізова-
ного ставлення до таких дітей.

Тому уряд повинен не лише ви-
діляти кошти на підготовку ви-
кладачів та персоналу; вдоскона-
лення інфраструктури, навчаль-
них матеріалів та обладнання, а 
переглянути навчальні програ-
ми для успішної реалізації ін-
клюзивної освіти та взяти під 
контроль усі необхідні процеси.   

Сторінку підготувала Альона ТКАЧЕНКО

Закінчення. Початок на сторінці 1.

Інклюзивна освіта — шлях до майбутнього
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• Галина КАМІНСЬКА

Григорій Іцковський – Директор, Учитель, Людина
•  СТОРІНКАМИ ЖИТТЯ  •

Іцковський Григорій Ісаако-
вич був директором 
Вишнівської середньої 
школи №3 у 1977 – 1991 рр.

Завдяки одній випадковості 
та рішучості директора, про 
школу № 3 Вишневого загово-
рили на міжнародному рівні. 

Історія з делегацією амери-
канських освітян, що увійшла у 
видання «Память, которая всег-
да с нами. Воспоминания о Гри-
гории Исааковиче Ицковском – 
Человеке, Директоре, Учителе».

Згадує Акеліна Г. М., завуч, 
вчитель математики:

«За час спільної роботи лише 
одного разу я побачила його 
розгубленим, нерішучим, без-
порадним… Веду урок в 9-му 
класі. По внутрішньому зв’язку 
– схвильований і наполегливий 
голос директора: «Ганно Мико-
лаївно, швиденько до мене!». 
Питаю: «Чи надовго? Якщо так, 
то дам дітям завдання». У від-
повідь: «Спускайтесь негай-
но! Біля школи стоїть автобус 

з американцями». В класі – го-
лосний регіт. Він чує і говорить 
ще вимогливіше: «Я не жартую. 
Негайно до мене!». Зайшовши 
до кабінету, я по виду директора 
впевнилась в серйозності ситуа-
ції. Він з телефонною слухавкою 
у руці нервово стукає по кла-
вішам. Ні в районному відділі 
освіти, ні в райкомі ніхто не від-
повідав – обідня перерва. А без 
їхніх вказівок самостійно вирі-
шувати таку ситуації неможли-
во: директору це може коштува-
ти не тільки партбілета, але і по-
сади. На питання, що робити, я 
рішуче і твердо відповіла: «При-
ймаємо. Всю відповідальність я 
беру на себе. Я не член партії, з 
мене так не питатимуть… Зні-
муть з посади – для мене це не 
покарання». Григорій Ісаакович 
був непохитним: «Я себе пере-
стану поважати». 

Через 20 хвилин він запро-
сив гостей в музей Словацько-
го національного повстання – 
тут все було готово для гостей: 
це були молоді педагоги на чолі 
з сенатором штату Колорадо. 
Від побаченого і почутого вони 
були у захваті, щиро і гаряче 
дякували. Від музею делегація 
пройшлася по гарно оформле-
ним шкільним коридорам, за-
ходили у класи, спілкувалися з 
дітьми, дарували емблеми шта-
ту, сувеніри, значки. В подару-
нок від школи отримали на-
очні посібники для молодших 
школярів. Все проходило спон-
танно, але злагоджено і спокій-

но. Прощалися обидві сторо-
ни сердечно, емоційно, як кра-
щі друзі. На завершення візи-
ту американці запросили адмі-
ністрацію школи до ресторану.  
Але не встиг автобус з гостями 
сховатися за поворотом, як про-
лунав дзвінок з райкому партії: 
директору з’явитись негайно!.. 
Повернувся Григорій Ісаако-
вич до школи нескоро. Мина-
ючи свій кабінет, пройшов до 
зали першого поверху, схилив-
ся біля вікна. Втомлений, при-
гнічений, пониклий… Наси-
лу тихо з іронією промовив: 
«Ганно Миколаївно, в ресто-
ран не йдемо (ми й не збира-
лись), НЕ повинні були при-
ймати». Тільки тепер я усвідо-
мила свою провину. Неквапли-

во і знову не заходячи до свого 
кабінету, він вийшов на ганок і, 
дочекавшись завгоспа, поїхав.  
Виявилось, супроводжуюча пе-
реплутала: оскільки чутки про 
нашу школу розповсюдились не 
тільки по району, але і за його 
межами. Центральний інсти-
тут удосконалення вчителів ди-
вився на нашу школу, як на ба-
зову, і кожний новий заїзд учи-
телів України в столицю перед-
бачав обов’язкове знайомство з 
Вишнівською третьою. Делега-
цію американців чекали в шко-
лі №3 м. Києва. Там до зустрі-
чі готувались заздалегідь (за 
вказівкою «згори»). Цього дня 
з рушниками і караваями про-
стояли біля входу даремно…  
З тривогою ми очікували, «що 

день прийдешній нам готує». 
Третього дня газета «Радянська 
Україна» надрукувала значного 
об’єму статтю, написану сами-
ми американськими візитера-
ми, сповнену вдячності і захо-
плених відгуків! Це і поставило 
в кінці цієї історії останню кра-
пку. А керівництво, яке потоп-
тало Григорія Ісааковича, мов-
чало. Ніби нічого і не було… 
Ось так Григорію Ісааковичу са-
мотужки, експромтом довелося 
вирішувати питання міждер-
жавних освітянських стосун-
ків. Цей випадок ще довго об-
говорювався не тільки у школі. 
З собою до США учасники тієї 
делегації повезли чудові теплі 
враження від зустрічі з особли-
вим директором та особливими 
учнями звичайної української 
школи. А він жартував: «Одні 
готувались приймати амери-
канців півроку (СШ №3, м. Ки-
єва), а іншим випало зустріча-
ти їх без попереджень, на ходу!» 
Меморіальна дошка Григорію 
Ісааковичу Іцковському вста-
новлена у січні 2012 року на фа-
саді Вишнівської загальноосвіт-
ньої школи №3. 

Напис, зроблений на меморі-
альній дошці: «В цій школі з 1977 
по 1991 рр. працював незабутній 
Григорій Ісаакович Іцковський 
– Директор, Учитель, Людина. 
Серце своє він віддав дітям».

Історико-краєзнавчий музей 
міста Вишневого

Довгий час у місті Вишнево-
му жив та працював член 
Спілки журналістів, поет і 
літературознавець Федір 
Кириченко.
Перебуваючи на пенсії,  пра-

цював як літературознавець, 
багато і невтомно. У пошуках 
необхідної та цікавої інформа-
ції звертався до фондів Цен-
тральної районної бібліотеки.

Одним із напрямків робо-
ти Федора Кириченка як літе-
ратурознавця було розкрит-
тя псевдонімів і криптонімів 
(ім’я, розраховане на те, щоб 
приховати справжнього авто-
ра твору) поетів.

За останні роки свого життя 
дослідник розкрив більше сотні 
псевдонімів та криптонімів ра-
дянських письменників, зокре-
ма Івана Молота, Івана Неходи.

Багато Федір Кириченко ви-
ступав зі статтями-спогадами 
про відомих українських пись-
менників.

Із бесідами та лекціями про 
творчість поетів-революціонерів 
виступав у школах району, щоб  
прославити у людських серцях 
поезію полум’яної юності.

Поет  допомагав людям у ство-
ренні літературних музеїв, зокре-
ма, допоміг зібрати матеріали для 
музеїв у різних містах України.

Слово
Той віз пальто, а цей – точило,
А той – здоров’я молоде.
А я притис, що маю сили,
Правдиве слово до грудей.
Я з ним пройшов чотири роки,
Воно не зрадило ніде.
Було, по фронту по широкім
Набатом грізним прогуде:
 – Вперед, за рідную Вітчизну!
І ми йдемо на смертний бій,
Йдемо хоробро, сміло, грізно
В завзятій, славній боротьбі.
Спасибі, слово! Послужи
Тепер на фронті відбудови.
Тобою буду дорожить
Як і завжди, я знову й знову!

Федір Кириченко, 
жовтень 1945

Біографічна довідка

Федір Трифонович Кириченко 
(2 травня 1908 року, с. Рашівка 
Полтавської губернії — 27 квіт-
ня 1985 року, м. Вишневе Київ-
ської області) — український лі-
тературний дослідник, журна-
ліст, краєзнавець, поет, починав 
у Спілці селянських письменни-
ків «Плуг». Друкувався під псев-
донімом Ф. Коткович.

Вишнева заметіль
Заметіль вишнева. Заметіль…
Буйним цвітом селище заллято.
У природі величаве свято,
Щедра повінь запашних весіль.
Заметіль вишнева. Заметіль…
Соловейко тьохка в вишняку.
Дятел грушу чепурить кохано -
Молоде, хороше не зів’яне.
Люлі-люль гніздечко у бузку,
Соловейко тьохка в вишняку.
Заметіль вишнева. Заметіль…
Скільки щастя, радості, буяння!
Ніжна пісня полилася зрання
 У саду квітучім, серед піль.
 Заметіль вишнева. Заметіль…

У 1886 році затвердили 
проект будівництва Пів-
денно-Західної залізниці 
довжиною 428 км. Згідно з 
ним, залізниця мала проля-
гати від Києва-Волинського 
через село Жуляни, м. Ва-
сильків і далі на Фастів, де 
розходилась у напрямках 
Одеси та Катеринослава.
З метою заощадження коштів 

будівельники вирішили скоро-
тити довжину колії до Фасто-
ва, пустивши її не через с. Жу-
ляни, а трохи правіше — через 
мальовничу місцевість з озера-
ми, які утворились вздовж річ-
ки Жуляни. У 1887 році збуду-
вали дерев’яні будівлі заліз-
ничної станції «Жуляни». Ро-
бітники не жили на станції по-
стійно, а працювали позмінно.

У березні 1960  року вийшла 
постанова Верховної Ради 
УРСР про присвоєння селищу 
міського типу станції «Жуля-
ни» назву Вишневе. На час пе-

рейменування усі подвір’я то-
нули в буйному вишневому 
цвіті. Вже в перейменованому 
населеному пункті створили 
міську раду депутатів.

У 1960 населення Вишнево-
го досягло 3800 осіб. Протягом 
1960–1963 років тут відкри-

ли першу 8-літню школу №  1, 
створили першу бібліотеку по 
вул. К.Маркса, 1 (нині — Квіт-
нева, 1) та літній кінотеатр. 

17 березня 1971 р. — Указом 
Верховної Ради УРСР Вишневе 
отримало статус міста район-
ного значення.

Історія нашого міста

Поет з історії української літератури
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Як правильно доглядати за городом?

Якщо ви ніяк не можете визна-
читися з напрямком подорожі, 
то вам сподобається такий варі-
ант як круїз. Всупереч міфам про 
вартість, він набагато доступні-
ший за ціною, ніж багатьом зда-
ється. А за наявності біометрич-
ного паспорта, круїзи, напри-
клад, Середземним морем, про-
стіше і швидше оформлювати. 
Адже немає потреби відкрива-
ти візи, витрачаючи на це зайвий 
час і збираючи купу паперів.

Популярні маршрути
Географія круїзів дуже широка. 

Від Австралії до Південної Аме-
рики, від Аляски до Японії... Їх 
напрямки і терміни дуже різно-
манітні і залежать лише від ва-
ших побажань, пори року і мож-
ливостей. Великою популярніс-
тю у весняно-літній період ко-
ристуються круїзи Європою з 
такими перлинами як Барсе-
лона, вічне місто Рим, Паль-
ма-де-Майорка, Венеція, Сан-
торіні. Якщо ви не любите спе-
ку, то вам підійдуть круїзи Пів-
нічною Європою і Норвезьки-
ми фьордами. А в зимовий пе-
ріод це, звичайно ж, круїзи Ка-
рибськими островами і Півден-
но-Східною Азією. Адже, коли у 
нас холодно, саме час відправи-
тися в теплі країни.

Одним із найбільш популярних 
наразі є пакет від 7 до 12 днів в 
Європейському напрямку. У цей 
період лайнер курсує вздовж уз-
бережжя, відвідує кілька країн 
Середземного моря, що дозволяє 
побачити досить багато, не обтя-

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

Переваги круїзу
Ви тільки уявіть, що за час від-

пустки ви зможете відвідати по-
над 10 різних міст! При цьому 
вам не потрібно буде нескінчен-
но розбирати і збирати валізи, 
постійно думаючи про те, де б пе-
рекусити. Вам буде здаватися, що 
це не ви мандруєте по світу, а сам 
світ обертається навколо вас. І це 
не дивно, оскільки сама подорож 
проходить без метушні, тим паче, 
всі основні переміщення між 
портами проходять в нічний час. 
А коли ви, прокинувшись зранку, 
вийдете на балкон або відправи-
тесь на сніданок, то побачите вже 
зовсім інші пейзажі.

Корабель в порту буде пришвар-
товано протягом всього дня, 
тому ви отримаєте можливість 
вдосталь насолодитися красою 
нового міста. Або залишитися 

на судні і зануритися в атмосфе-
ру найрізноманітніших розваг.

На лайнері є все!
Лайнер — це місто на воді зі 

своєю інфраструктурою, і тут не 
буде часу нудьгувати навіть най-
прискіпливішому туристу. На 
борту вас чекають різноманітні 
атракціони, басейни, вечірні ви-
стави з кращими бродвейськими 
мюзиклами, акробатичні шоу, 
жива музика, кінотеатри, розта-
шовані під відкритим небом, де 
ви прекрасно проведете час, пе-
реглядаючи новинки кінопро-
кату зі свіжоприготованим по-
пкорном. На багатьох лайнерах 
є аквапарки і водні шоу, а також 
гольф-симулятори, бейсбольні 
та волейбольні майданчики для 
активних відпочивальників.

Для азартних гравців ви знай-
дете казино та ігрові автомати, де 
зможете випробувати свою уда-
чу. Бажаєте усамітнитися? Тоді 
вам у СПА з джакузі і сауною — 
там ви матимете змогу насолоди-
тися кращими процедурами для 

релаксу і оздоровлення.
Якщо ви за здоровий спосіб 

життя — ультрасучасний спорт-
зал і палуба для ранкових про-
біжок навколо лайнера на сві-
жому морському повітрі приве-
де вас у захват.

А ще лайнер — це справжній 
рай для дітей. До речі, у багатьох 
круїзних компаніях подорож для 
малечі — безкоштовна. Для діток 
є міні-клуби з ігровими кімната-
ми, невеличкі басейни. З ваши-
ми дітьми будуть займатися най-
кращі аніматори, які організову-
ють різні конкурси, квести і дис-
котеки. Групи діляться за віком, 
тому кожній дитині буде цікаво, 
оскільки програма підбирається 
під її вікову категорію.

На лайнер допускаються діт-
ки від 6 місяців. І не переживай-
те про дитяче харчування, про 
це вже подбали за вас. А якщо 
ви не знайшли їжу для дитини 
на шведському столі, то  кухарі 
приготують її для вас абсолют-
но безкоштовно.

Розвінчуємо міфи
Один з міфів пов’язаний з кач-

кою на борту під час подорожей. 
На сьогоднішній день круїзні 
компанії обладнують свої кора-
блі сучасною технікою, завдя-
ки якій качка на лайнері не від-
чувається. Стосовно кают, то 
за своєю площею і комфортом 
вони не поступаються номерам 
в готелях. На борту ви знайде-
те каюту на будь-який смак і га-
манець — від простих, без вікна, 
до двоповерхових дорогих сью-
тів. Яку каюту ви б не обрали, 
знайдете в ній все найнеобхід-
ніше, щоб ваш відпочинок був 
максимально комфортним.

Харчування на борту повно-
цінне і дуже різноманітне. До 
ваших послуг буде традицій-
на європейська кухня за систе-
мою «все включено» (перекуси-
ти можна в будь-який час доби). 
Також на борту ви знайдете пі-
церії, кафе з морозивом, різ-
номанітні кав’ярні, паби, кок-
тейльні і винні бари, тематич-
ні ресторани, різноманітні ма-
газини і сувенірні крамниці, які, 
з огляду на знаходження в водах 
безмитної торгівлі, порадують 
вас своїми цінами.

Порада
Mint Travel рекомендує бро-

нювати круїзи заздалегідь — це 
позбавить вас від зайвих пере-
живань і допоможе заощади-
ти гроші. Найкращі маршру-
ти завжди продаються в першу 
чергу, адже бронюють їх турис-
ти з усього світу.

Хвилю тримай:  
вирушаємо в круїз

Телефонуйте безкоштовно: 

0800 301 771

Якщо ви хочете отримати масу вражень, гідний сервіс і побачити прекрасні куточки нашої планети, 
вирушайте в круїз! А визначитися з маршрутом вам допоможуть менеджери туристичної компанії Mint Travel.

Сьогодні актуальним питаннями є 
прополка, досаджування і обробка 
городу. Яким він повинен бути, щоб 
задовольняти потреби господарів ді-
лянки? Як за ним доглядати, особли-
во, якщо території мало, а виростити 
хочеться багато?

Небезпечне сусідство
Хочу нагадати, що ще перед посадкою 

рослин вам потрібно визначиться, що ви 
хочете виростити і як багато. Посіявши, 
наприклад, три пакети морквини на метр 
площі, ви не виростите абсолютно нічо-
го, оскільки, конкуруючи, рослини «за-
глушать» самі себе. Або ж, посадивши по-
руч томати, баклажани, картоплю і солод-
кий перець, ви прирікаєте їх бути з’їдени-
ми або пошкодженими одними і тими ж 
шкідниками та хворобами, оскільки всі 
вони відносяться до пасльонових.

Світловий режим
Ще один важливий фактор доброго 

урожаю — довжина світлового дня. Ре-
дис, наприклад — рослина короткого 
світлового дня, тому практично немож-
ливо виростити його влітку, щоб він не 
пішов в стрілку. У пекінської капусти 
навпаки — чим раніше посадимо, тим 
більша ймовірність, що отримаємо на-
сіння, а не качани. Тому я її сіяв навіть 
в кінці травня. Особливості світлового 
режиму не менш важливі, ніж піджив-
лення або полив.

Особливості підживлення
Якщо ви хочете, щоб виросли «верш-

ки», то використовуйте для них азотні 
добрива, які стимулюють ріст вегета-
тивної маси (наприклад, селітра, нітро-
амофоска, перегній, послід). Якщо вам 
потрібно цвітіння або корінь, то удоб-

рюйте золою, калійно-фосфорними до-
бривами, верховим торфом.

Невеликий город — великий урожай
Підняті грядки, гірки або горщики на 

парканах... На сьогоднішній день існує 
дуже багато способів на маленькому 
просторі отримати великий урожай. Го-
ловне, щоб була фантазія і руки росли 
«з правильного місця».

Захист рослин
Алелопатичні властивості деяких рос-

лин — кращий засіб для захисту вро-
жаю. Саджаючи часник між полуни-
цею, базилік між томатами, а календулу 
поряд із практично будь-якими росли-
нами, можна уникнути багатьох захво-
рювань рослин, а це, погодьтеся, краще, 
ніж лікувати.

Але найголовніше, що потрібно пам’я-
тати при вирощуванні рослин — це 
варто робити з любов’ю. Тоді вас неод-
мінно чекає хороший урожай.

Євген  ЄЛЬПІТІФОРОВ, 
провідний  інженер

Національного 
ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка 

НАН України

• Вечірня веселка в червні передвіщає хорошу 
погоду.
• Рясні роси в червні — до хорошого врожаю.
• Часті тумани у червні обіцяють урожай грибів.
• Якщо ночі в червні теплі, чекайте достаток плодів.
• Якщо соловей співає всю ніч, не вщухаючи, то 

наступний день буде вітряним.
• Журавлі літають високо — до негоди.
• Якщо навколо мурашника багато мурашок — на 

гарну погоду.
• Якщо перші два дні червня йде дощ – весь мі-

сяць буде сухим.

• Якщо 1 червня холодно, то наступні 40 днів бу-
дуть холодними.
• Вранці не випала роса — буде дощ.
• Дрібний дощ 1 червня — ознака сталого негоди.
• Якщо 1 червня чистий схід сонця, буде гарний 

налив жита, а якщо день дощовий і похмурий, то 
буде хороший урожай льону.
• Ворони сідають дзьобами в одну сторону — до 

сильного вітру.
• Якщо на ялинках багато зелених шишок – до 

урожаю огірків.
• Кроти вилазять з нір – перед сильним дощем.

Народні прикмети



8 Вишневе • 1 червня 2018 року • №8 (24)РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

Видавництво: ТОВ «Мега-Поліграф»
04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
тел. (044) 581-68-15  www.mega-poligraf.kiev.ua
Замовлення: № 62420. Тираж: 13000

ТОВ “Інформаційна Агенція “Погляд”
код ЄДРПОУ 40795221
Юр. адреса: 08293, м. Буча, вул. Некрасова 9в.
Поштова адреса:  08200, м. Ірпінь,
вул. Привокзальна площа, 3
р/р 26005043100447 в АТ “Піреус Банк МКБ”
МФО 300658

Головний редактор:
Юлія ГАПОН
Відповідальна за випуск: 
Альона ТКАЧЕНКО
Телефони редакції:  
+380 (50) 983-18-73
+380 (63) 873-37-96; 

Кореспондентський 
пункт у м. Вишневе: 
вул. Лесі Українки, 86, 
тел.: +380(63) 700-18-86.
E-mail: gazeta@poglyad.tv 
Сайт: www.poglyad.tv

Газета, свідоцтво: КІ №1658
                                  від 20.02.2017 року
Засновник: Олексій ЗІНЕВИЧ

Газета 
розповсюджується 
безкоштовно

Погода: www.gismeteo.ua

Погода
             Ніч              День

Акції Інтернет-провайдера “Бест” для приватних будинків

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

Детальніше: https://best.net.ua/adsl

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

Смачного!

1 червня — Міжнародний день захисту дітей, 
              Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока.
2 червня — Міжнародний день очищення водойм.
3 червня — День працівників водного господарства 
              України, День працівників місцевої
              промисловості України.
5 червня — Всесвітній день навколишнього 
              середовища (День еколога).
6 червня — День журналіста в Україні.
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.

Святковий календар

По горизонталі:
1. Верхня частина фасаду 4. В древньоєги-
петській міфології бог мистецтва та ремесел 
6. Дитячий табір в Криму 7. Перо з широким 
тупим кінцем 10. Частина лампочки 
11. Жовто-оранжева мінеральна фарба 
14. Невелике морське судно 17. Сушений 
абрикос 18. Нащадок змішаного шлюбу 
21. Фруктове дерево 22. Вал, коток 
23. Волокно бавовнику

По вертикалі:
1. Організована група депутатів 2. Алкоголь-
ний напій 3. Вид верблюдів 4. Польський 
феодал 5. Вулкан в Японії 8. Орган зору 
9. Др.-руський князь 12. Пустеля в Південній 
Америці 13. Друкарський похилий шрифт 
15. Співочий колектив 16. Вулкан на Філіппі-
нах 18. Дитяча інфекційна хвороба 
19. Бог вітру 20. Частина кори

По горизонталi: 1. фронтон 4. Пта 6. Артек 7. рондо 10. цоколь 
11. охра 14. яхта 17. курага 18. креол 21. слива 22. рол 23. бавовна.

По вертикалi: 1. фракція 2. текіла 3. нар 4. пан 5. Асо 8. око 9. Дір 
12. Атакама 13. курсив 15. хор 16. Апо 18. кір 19. Еол 20. луб.

НЕЗВИЧНА ОКРОШКА
• НА ПИВІ
2 редиски, 1 л пива, 1 пучок зеленої цибулі, 2 огірки, 2 кар-

топлини, 400 г вареної ковбаси, 2 яйця, сіль — за смаком.
Вимити і відварити в мундирах картоплю. Дати їй 

охолонути, потім очистити і нарізати дрібними куби-
ками. Помити і нарізати невеликими кубиками огірки. 
Зварити вкруту яйця, остудити, очистити і дрібно на-
різати. Дрібними кубиками нарізати ковбасу. Вимити 
редис і порізати тонкими кільцями. Помити зелену 
цибулю і дрібно порізати. Всі інгредієнти викласти в 
глибоку миску, посолити за смаком і добре переміша-
ти. Залити холодним пивом і ще раз добре перемішати.

• НА М’ЯСНОМУ БУЛЬЙОНІ
2 курячих стегенця, 3 яйця, 4 картоплини, 2 огірки, 

по 1 пучку кропу і зеленої цибулі, 200 г сметани, 200 г 
майонезу, 1/3 ч.л. лимонної кислоти, сіль — за смаком.

Картоплю і яйця відварити і почистити. З курячих 
стегенець зварити бульйон. Дістати м’ясо, дати йому 
охолонути, відокремити м’ясо від кісток і нарізати 
кубиками. Дрібно порізати зелень, яйця і овочі. Всі 
інгредієнти змішати у великій мисці, додати смета-
ну і майонез. Залити бульйоном, посолити окрошку 
за смаком і додати лимонну кислоту. На одну годину 
поставити в холодильник.

• БУРЯКОВА
6 буряків, 3 огірка, по 1 пучку зеленої цибулі, кропу і 

петрушки, 6 яєць, 250 мл сметани, 4 ст.л. оцту, 3 л 
води, сіль, цукор за смаком.

Буряк, яйця зварити, очистити. З огірків зняти шкір-
ку. Яйця розділити на білки і жовтки. Буряк, огірки і 
білки потерти на крупній тертці. Лук, кріп і петрушку 
дрібно порубати. Викласти зелень і жовтки в миску, 
присипати сіллю і гарненько розім’яти. Всі інгре-
дієнти змішати у великій каструлі, додати сметану, 
оцет, сіль, цукор і розмішати. Поступово влити воду. 
Подавати з відвареною картоплею.

По горизонталi: 1. фронтон 4. Пта 6. Артек 7. рондо 
10. цоколь 11. охра 14. яхта 17. курага 18. креол 21. 
слива 22. рол 23. бавовна.

По вертикалi: 1. фракція 2. текіла 3. нар 4. пан 5. 
Асо 8. око 9. Дір 12. Атакама 13. курсив 15. хор 16. 
Апо 18. кір 19. Еол 20. луб.

Хотів днями купити заспокійливого, але побачив 
ціну і рознервувався.

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

***
Два гангстери, які пограбували банк, намагаються 
відірватися від поліцейського, який переслідує їх на 
автомобілі.
— Дивись, Джек, яке несправедливе життя — кож-
ного разу, коли у тебе з’являються гроші, одразу ви-
никають проблеми.

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

***
Кросворд

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

***

Анекдоти

Карикатура


