«Українське Чикаго”: резонансний напад
на журналістку ІА “Погляд”
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На Київщині вже кілька років поспіль «системно» розправляються над активістами та журналістами опозиційних ЗМІ. Жодну особу не притягнуто до відповідальності. Цього разу стався напад на журналістку ІА “Погляд”, на яку невідомий вилив розчин зеленки просто біля офісу інформагенції. Кому заважають
ірпінські активісти, чому в місті відбувається розправа над свободою слова і хто
винен у тому, що процвітає така безкарність?

Читайте на стор. 3

Вишневе - Боярка
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

Друзі збираються в Боярці
Четвертий музичний фестиваль “Friends” обіцяє порадувати мешканців Київщини вишуканою живою музикою на свіжому повітрі

Маргарита КАТЕРИНЧУК, «Погляд»
Поблизу мальовничого озера Йосипівське,
що в Боярці, 18 серпня пройде неординарний та колоритний музичний фестиваль
“Friends” за підтримки виконавчого комітету Боярської міської ради. Організатори обіцяють яскраві декорації, хороший
настрій, шалену музику та різноманітний
фуд-корт.
Вже вчетверте в Боярці зберуть неймовірних музикантів на свіжому повітрі. Цього
року обрали озеро Йосипівське, яке манить
боярчан своїми піщаними пляжами та прозорою водою. За словами організатора та головного натхненника фестивалю Антона Мойфи,
тут можна буде залишитися до самого ранку,
прихопивши з собою намет.
Складатиметься фест з двох музичних частин: виступи рок-гуртів та електронна музика. Вперше на фестивалі запалить фанкрок гурт Le coeur, а також The Same Toy,
які вже захоплювали слухачів минулого
року. Очікуються і виступи боярського гурту Alexis Machine, бендів The Cakes і Nemara,
та діджеїв Vnochi, DJ Mos.
“Основний меседж фестивалю — дати можливість молодим бендам заявити про себе. Іншими словами – оприлюднити свою творчість,
– говорить Антон Мойфа. – Майже всі гурти мають стосунок до Боярки: або тут сформувались, або хтось із учасників родом з нашого міста. Але ми вже відчуваємо, що перетнули кордони власне міського фестивалю”. За словами
Антона, назва події не випадкова, адже запросять
гурти, які приязно ставляться до міста та учасники
яких особисто знайомі з організаторами.
Особливість фесту — кожного року організатори вигадують нові декорації. Відвідувачі зможуть
зробити круті фото на фоні елементів, якими організатори прикрасять галявину біля озера. Насиченим буде і фуд-корт: гості спробують фестивальну їжу від найкращих місцевих кухарів.

«СИЗОНний» провал генплану Тарасівки

«Приватне» перехрестя

Громада Тарасівки
заблокувала «питання
Генерального плану», який
депутати намагалися
ухвалити без урахування
пропозицій погоджувальної
комісії.

«Перехрестя?
Та забирайте!».
Саме його в Гатному
депутати сільської
ради виділили під
особисте селянське
господарство.
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СМЕРТОНОСНЕ СМІТТЯ
Альона ТКАЧЕНКО, «Погляд»

Щорічно мешканці України викидають понад
11 млн кубометрів побутових відходів, які займають приблизно 260 тисяч гектарів, а в середньому
пересічний українець в день залишає після себе
близько трьох кілограмів сміття.
Проблема радше не в самому смітті, а в тому, що
в Україні так і не навчилися його системно сортувати, переробляти або утилізувати. Побутові відходи отруюють землю, воду, повітря, природне
середовище та, зрештою, завдають шкоди здоЗакінчення. Початок на сторінці 1.
Все почалося ще у 2016-му. Тоді громада Крюківщини помітила, як до полігона почали прибувати вантажівки
з відходами зі Львова після трагедії на
Грибовицькому сміттєзвалищі. Це здивувало сільчан, адже, за поширеною
офіційною інформацією, відходи мали
відвозити на завод «Енергія». Але неофіційно їх везли саме у Крюківщину.
Так було дешевше. Транспорт зі сміттям їхав без всіляких документів і дозволів. Вдень і вночі.
Активісти, а це були переважно мешканці масиву Оришки, чергували цілодобово, не пропускаючи жодної автівки. Дякуючи злагодженій роботі та єдності, проблема полігона набула широкого розголосу. Були надіслані звернення та зібрані підписи до Міністерства
екології, Києво-Святошинської районної державної адміністрації та районної ради, Крюківщинської сільської
ради та до Національної поліції.
У червні 2016-го до профільного міністерства активістами було надіслано
звіт науковців «Інституту громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», котрі провели ретельне комплексне дослідження звалища і виявили наступні небезпечні перевищення допустимих норм:
• у повітрі: аміаку, сірководню, кротонового альдегіду;
• у ґрунті: концентрація ртуті перевищувала гранично допустиму норму в 5 разів; а значне перевищення концентрації
кадмію та хрому загрожувало підземним водоносним горизонтам. Між іншим, кадмій спричиняє нестерпний біль
у м’язах, деформує кістки та має властивість накопичуватися в тканинах та органах. Ртуть є «металом смерті», в організмі починаються численні незворотні
процеси: головний біль, запалення ясен,
нудота, випадіння волосся, порушення мови. Окрім того, ртуть практично
«вбиває» імунітет, а отже – незначна інфекція може призвести до смерті;
• у питній воді: кадмій перевищував ГДК
у 12 разів, ртуть у 3 рази, нікелю - у 5,5
разів. Така вода непридатна для вживання. Нікель–це токсичний елемент, який
найчастіше потрапляє в організм з питною водою. Отруєння нікелем призводить до серйозних захворювань всього
організму і є вкрай небезпечним.

ров’ю людей.
Тема сміття останнім часом все частіше збурює
мешканців села Крюківщина. І знаєте чому? Все
дуже просто – полігон твердих побутових відходів
Києво-Святошинського району, котрий формально підпорядкований Тарасівській сільській раді,
загальною площею у понад 20 гектарів розташувався всього у лічених метрах від помешкань жителів села.

Зрозуміло, що за два роки після досліджень науковців ситуація в регіоні стала ще гіршою. Нестерпний сморід не дає
місцевим жителям дихати на повні груди, вода отруєна, як, до речі, і земля, котра не придатна навіть для вирощення
городини. Цікаво, що за 170 метрів від
сміттєзвалища розташоване підприємство харчової промисловості – з розливу
соків. Хтось ці соки купує, вживає і навіть
гадки не має, чим ризикує. А приблизно
за 400 метрів від смітника знаходиться
відоме озеро «Крючок», де відпочивають
люди та ловиться риба. Озеро вже отруєне
відходами, а вириті неподалік кар’єри занапастили грунтові води та приватні криниці жителів Крюківщини. Недавні дослідження підтвердили: вміст кадмію у воді
перевищує допустиму норму у 8 разів…
У результаті спільних дій громади та
представників влади села Крюківщина Києво-Святошинська районна рада 7 липня 2016 року ухвалила рішення стосовно

Історія полігона твердих побутових відходів (ТПВ) та
сміттєзвалища у Крюківщині починається ще з кінця 70 років
ХХ століття, проте вже в 2000-х з’явилися результати перших
досліджень, котрі свідчили про токсичність цього об’єкта та
серйозне забруднення навколишнього середовища.
припинення роботи полігону ТПВ. Перспективні плани – залучення інвесторів
та будівництво сміттєпереробного заводу. Але… Що робити людям, які живуть
ТУТ і ЗАРАЗ? Живуть, дихають отрутою,
п’ють її, втрачають здоров’я, життя…
Полігон ТПВ біля Крюківщини - екологічна катастрофа, оскільки довкілля
зазнало сильного негативного впливу
від шкідливих речовин. Повітря, земля,
вода перетворилися на отруту. Поруше-

З 16 липня по 15 серпня жителі міста Вишневого залишаться без гарячої води за розпорядженням міського голови.
КП «Вишнівськтеплоенерго» припиняє подачу гарячої
води в багатоквартирний житловий фонд міста з центральним опаленням та водопостачанням у зв’язку з
проведення ремонтно-профілактичних робіт на мережах та обладнанні котелень КП «Вишнівськтеплоенерго», проведення гідравлічних випробувань мереж тощо.
За ініціативою виконавчого комітету Чабанівської
селищної ради маршрутки №739 та №821 змінили
маршрути свого пересування.
Після перемовин із перевізниками вдалося повернути маршрут №739 Чабани – Київ з кінцевою зупинкою біля метро «Виставковий центр», а автобус маршруту №821 тепер проїздитиме через село Новосілки та
зупинятиметься в селі Чабани на перехресті дороги
до села Хотів. Кінцева зупинка маршрутного автобусу №821 – біля станції метро «Либідська».

За словами екологів, полігон продовжує
негативно впливати на навколишнє середовище, туди і нині намагаються нишком завозити сміття. Очевидно, хтось має
зиск від того, що сміттєзвалище продовжує функціонувати. Адже це - величезний тіньовий бізнес, на якому заробляють шалені гроші. І цілком можливо, що
хтось ці оборудки «кришує»…
А тим часом гине природа, помирають
від онкології люди, хворіють діти…

Звідусіль

Вишневе

Чабани

но фундаментальні конституційні права місцевих жителів, а тому переважна
більшість з них бажає отримати моральну компенсацію.
Але, на жаль, не так легко отримати якусь компенсацію у нашій державі. Найбільш цинічним є те, що палиці
в колеса справедливості і верховенства
права ставить… сама ДЕРЖАВА в особі Києво-Святошинської районної ради.
Оскільки даний полігон має безпосередній стосунок до структур місцевої влади, а управляє ним Києво-Святошинське
ПО ЖКГ, юристи, котрих уповноважили захищати свої права жителі Крюківщини, визначили саме їх відповідачами в
об’єднаному судовому позові. Однак замість того, щоб дозволити суду неупереджено розібратися в даній ситуації, райрада всіляко відтягує і зриває судові засідання під різними приводами.

Проект навчального закладу на 528 учнів розроблений ще 1,5 роки тому. Його вартість 92 млн грн. Державні та місцеві бюджети не покривають всі витрати на будівництво, тому забудовники допомагають в
розбудові навчального закладу.

Віта-Поштова

За словами голови Чабанівської селищної ради
Олександра Киризлієва, зміни у маршрутах дозволять
налагодити транспортне сполучення між Чабанами та
Новосілками. Голова зазначив, що автоперевізникам
необхідно встановити на всіх зупинках графіки руху
маршрутних автобусів та чітко їх дотримуватись.

Крюківщина

На будівництво Крюківщинської загальноосвітньої
школи I-III ступенів забудовники виділять 6 мільйонів гривень. Про це повідомила депутат Крюківщинської сільської ради Олена Цибульська. Серед основних доброчинців – житлові комплекси «Європейське місто», «Сакура» та «Крюківщина».

Сергій Єленін, юрист:
«Ми подали позов у Києво-Святошинський районний суд. Суд відкриває провадження у справі. І тут Києво-Святошинська райрада подає скаргу про
те, що ми порушили принцип територіальності - подали позов не до того
суду. Процесуальне законодавство передбачає, що далі справа передається
до Апеляційного суду, який повинен винести вердикт щодо дотримання територіальності. Але коли справа пішла
на апеляцію і почалося її слухання, Києво-Святошинська райрада раптом вирішила не сплачувати судовий збір. Минає ще місяць, суд розбирається в ситуації і повертає райраді апеляційну
скаргу без розгляду, а справу повертає
до суду першої інстанції для розгляду
по суті. Але ми вже втратили 4-5 місяців. Потім аналогічну скаргу подає
Києво-Святошинське ПО ЖКГ. І діє
воно так само: не отримує кореспонденцію і не сплачує судовий збір. В результаті відповідач виграє у нас ще 5-6
місяців. І так минає рік.
…Я вважаю, що у випадку зі звалищем у Крюківщині необхідно провести
ретельне розслідування, яке б дало відповіді на питання: чому поруч зі столицею багато років функціонує полігон,
який навіть не внесено до окремого реєстру небезпечних об’єктів. Як так
вийшло, що у комунального підприємства, яке фактично розпоряджається
діяльністю ТПВ, немає його на балансі,
а на папері комунальники показують,
що там нібито проводиться сортування та переробка сміття ?!
При цьому ми зобов’язані звернути
увагу на висновки експертів, які в один
голос заявили, що даний об’єкт, який за
документами займає територію 15 га,
але насправді це мінімум 30 га, вкрай
негативно впливає на здоров’я і якість
життя місцевих жителів.”

21 липня на сільському стадіоні «Патріот» відбудеться співочий фестиваль «Біла ніч». Цього року на ньому виступатимуть учасники телешоу «Голос країни» та
«X-фактор», а також рок-гурт «Old school», котрий вже
радував відвідувачів фесту минулого року.
Організатор події Любомир Гайдамака розповів, що
фестиваль пройде вже вдруге. Підтримують цей захід
громадська організація «Сіверка» та вокальна школа «Муза». Особливістю цьогорічного свята буде унікальний хедлайнер – суперфіналіст «Голосу країни» з
Буковини Андрій Рибарчук. Крім того, у свята нова
локація – стадіон «Патріот». На святі облаштують фотозону та фудкорт, на якому можна буде спробувати
американську кухню та національні кримські страви.
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Заява трудового колективу ІА «Погляд»
з приводу нападу на журналіста
Учора приблизно о 17:15, у кількох метрах від офісу
інформаційної агенції «Погляд» стався випадок, котрий просто шокував усіх нас своїм цинізмом та брутальністю. Мова йде про напад на журналістку ІА, яку
серед білого дня знахабнілий молодик облив зеленкою,
хлюпнувши речовину в обличчя. В результаті – наша
колега отримала серйозний хімічний опік роговиці
ока. Нападник, зробивши свою чорну справу, з місця
інциденту зник. При цьому, навіть особливо не прикривав свого обличчя.
Ми, працівники інформаційної агенції «Погляд», вимушені констатувати факт, що впродовж останніх років через безкарність, а також через одверту бездіяльність правоохоронних органів, в Приірпінні та інших
регіонах Київщини, де працюють журналісти нашої
інформаційної агенції, почастішали випадки обмеження прав журналістів. Ми вже звикли до системного перешкоджання нашій професійній діяльності з
боку органів місцевого самоврядування та спеціально
вишколених для цього найманців. Нас вже не дивують
і непоодинокі погрози – як під час збору інформації
на різних подіях, так і в соціальних мережах. Ми, як
незалежне джерело правдивої та незручної для влади
інформації, щодня стикаємося з масою різноманітних
перешкод – від звичайного чиновницького формалізму до відкритого нахабства та грубості.

Зрозуміло, ми одразу забили на сполох і викликали
наряд поліціянтів, котрий прибув хвилин за 40. Взяли
свідчення, оформили відповідні папери. Однак у нас
є великі сумніви, що цей напад буде розкрито, а винуватець понесе покарання. Так само, і злочин, який
стався рік тому на цьому ж самому місці. Тоді невідомі побили юриста Коцюбинської селищної ради, який
відстоював права мешканців селища у протистоянні з
провладною більшістю Ірпінської міськради. Тоді нападників не знайшли. І ніхто не відповів за скоєне.
Ми здогадуємося, хто є замовником нападу на журналістку ІА «Погляд». На нашу думку, цей випадок
– лише одна маленька ланка в довгому ланцюгу добре спланованої війни місцевої влади проти опозиційного ЗМІ, його журналістів та активістів, фізична
розправа та знущання над якими у Приірпінні вже
стали звичною справою. Мета цієї війни – залякати,
затулити рота, і, таким чином завадити розголосу
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про корупційні схеми та одвертий дерибан грошей
громади. І замовники – організатори, переконані, що
це буде зробити не складно. Принаймні з «Поглядом,
адже переважна більшість наших журналістів – саме
жінки. І на редакційні завдання – на мітинги та акції
протесту активістів, в місця незаконної забудови та
вирубки лісів, на локації для зйомок інших гострих
тем – вони виїздять без охорони. Не тіште себе ілюзіями, панове! Ми не зупинимось! Наш погляд залишиться незалежним, об’єктивним та неупередженим.
Ми обурені тим, що відбулося. Хочемо ще раз акцентувати увагу суспільства на тому, що зі свободою
слова в Україні не все гаразд. Професія журналіста, як
і раніше, входить у перелік найнебезпечніших. Особливо в Україні.
А тому звертаємось до Президента України, іністра
внутрішніх справ, Генерального прокурора. Ми не просимо. Ми вимагаємо – забезпечити виконання конституційних прав і свобод. Ви для цього існуєте і найняті
на роботу НАРОДОМ України. І у вас є усі важелі та
інструменти, аби журналістика в Україні була дійсно незалежною та безпечною.

Журналісти України! Єднайтеся!
Не мовчіть! У єдності наша сила!

«ІРПІНСЬКЕ ЧИКАГО» —

кримінальне пасовисько для мера
міста та його оточення
В інформаційному агентстві УНІАН пройшла
прес-конференція на тему “Вимоги громади та хто
винен у «Ірпінському Чикаго»”.

Ігор ШВЕЦЬ, «Погляд»
На цей захід зібралися небайдужі жителі Приірпіння, які вирішили об’єднати свої зусилля у боротьбі проти свавілля місцевих можновладців та бездіяльності правоохоронців.
Як нагадав присутнім громадський активіст, директор юридичної компанії
“ПравоЕксперт” Сергій Гапон, майже
рік тому Генеральний прокурор України
Юрій Луценко на одній із нарад назвав
Ірпінь точкою місцевого Чикаго, давши
правоохоронцям настанову розібратися
в ситуації.

Проте рік промайнув, а віз і нині там.
Сотні кримінальних проваджень стосовно посадовців, забудовників та виконавців їхніх чорних замовлень “вдало”
закриті, ніхто не покараний.
Приірпіння — ласий шматок для бізнесу — задихається від шаленої забудови, під яку не передбачено спорудження
соціальних об’єктів (зокрема дитсадків,
шкіл), упорядкування зон відпочинку,
паркувальних місць.
Уже стали буденністю пробки у місті в
години пік. У класах у декілька змін навчається понад 40 школярів. Черга до садочків сягає більше 3000 дітей.
Численні скарги свідомої громади до
правоохоронних органів, відповідних
державних служб про порушення з боку
посадовців, депутатського корпусу, забудовників залишаються без реального
вирішення — обмежуються відписками.
Тому складається враження, що згадані функціонери не лише відмовляються

сумлінно виконувати свої обов’язки, а й
мають від цього певний зиск.
Бездіяльність правоохоронців призводить до загострення протистояння між
громадою та забудовниками, виникнення силових конфліктів. За словами активіста Володимира Бороденка, люди, обурені свавіллям, гуртуються, щоб захистити власні права на достойне життя.

Це також підтвердив мешканець ЖК
Rich Town Володимир Позиніч. Забудовник, який тісно пов’язаний з мером Ірпеня Володимиром Карплюком та його
оточенням, цинічно “кинув” жителів
цього комплексу на гроші.
Унаслідок того, що забудовна компанія
“Сарафан” не виконала своїх зобов’язань, люди залишилися без трансформаторної підстанції, що створило перебої з постачанням електроенергії. Її відсутність позначається на комфорті, викликає проблеми з водопостачанням.
Дехто й досі не має газу.
Жодних комунікацій не створено для

мешканців новобудов у мікрорайоні
Стоянка. Про що розповів місцевий житель Іван Похвалін. У ХХІ столітті люди
виробляють електрику власними зусиллями — за допомогою генераторів та сонячних батарей!
Ірпінська влада уже четвертий (!) рік
годує їх обіцянками, що ситуацію буде
вирішено “найближчим” часом. І завжди знаходить формальні причини, чому
це не зроблено, покладаючи вину на
“Київобленерго”.

Жителька Ірпеня Тетяна Зубрієнко,
зіштовхнувшись із фактами зухвалого
знищення заплавних земель, стала непримиренним борцем з тими, хто в цьому задіяний.
Дякуючи її непохитній громадянській
позиції, накопичилося безліч матеріалів,
які прямо вказують на порушення чинного законодавства з боку ірпінських
можновладців, представників державних служб, які схвалюють неправомірні
рішення, байдужість правоохоронців.
А це фото- та відеофіксація, ділова переписка з посадовцями, де переважають
відписки, підключення народних депутатів до вирішення проблем.
Але забудовників нічого не зупиняє —
вони планомірно знищують заплаву, незважаючи на те, що ці землі знаходяться
за межами Ірпеня. “Старається” у цьому
напрямку і чинна ірпінська влада, незаконно розпоряджаючись територією.
При цьому підхід можновладців вибірковий. Під забудову легко змінюється цільове призначення ділянок із сільськогосподарського на багатоповерхову
забудову.
А ось простим людям, які ще з 1994
року використовували ці землі під го-

родництво та сумлінно сплачували за
оренду, надати їх у користування відмовляють. І мотивують це тим, що ця територія — поза межами міста.
Пенсіонерка Валентина Тарасюк розповіла про свої поневіряння чиновницькими кабінетами. Як член сільськогосподарського кооперативу, вона обробляла землю, щоб вижити у важкі часи.
За законом, якщо людина більше 20 років користувалася ділянкою, то може
претендувати на 10 соток. Але в Ірпені
нехтують правами громадян, бо владоможці в усьому шукають власний зиск.
Депутат Київської обласної ради Ігор
Домбровський окреслив корупційні схеми Приірпіння. Однією із найбільш цинічніших афер є “перетворення” лісу І
категорії на “деревну рослинність”.

Міська влада перебрала на себе право
розпоряджатися лісовими землями на
власний розсуд. Це призвело до масового знищення зелених зон під забудову через різні махінації.
Сьогодні свідома громада Коцюбинського відстоює Біличанський ліс, який
спритники теж встигли поділити на ділянки. Сподіваємося, що найближчим
часом його межі виділять в натуру і він
стане частиною національного парку.
Громада повинна об’єднатися у боротьбі проти корумпованої влади, єдина
мета якої — грабувати природні ресурси та бюджетні кошти. Яскравим прикладом цього став нещодавній антикорупційний автопробіг до житла, в якому мешкає Генпрокурор Юрій Луценко.
До нього та міської влади учасники
заходу висунули низку вимог, покликаних припинити беззаконня та покарати винних у тій ситуації, яка склалася
у Приірпінні.
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"СИЗОНний" провал Генплану Тарасівки

кожен бажаючий може бути присутній на засіданні.
Враховуючи наведені статті, прошу, перенести засідання в зал, який знаходиться у сільському клубі», –
зауважив Юрій Середа. Проте його пропозицію депутатський корпус Тарасівки не підтримав.
Найболючішим і найбільш обговорюваним пунктом
порядку денного було затвердження Генерального плану села. Громадяни виступали проти розгляду цього питання, адже прийняти генеральний план села депутати хотіли, оминувши пропозиції погоджувальної комісії та без урахування результатів громадських слухань.
«Враховуючи те, що в Генеральному плані, поданому
на затвердження на 29 сесію знову ж таки не враховані пропозиції громадськості та планується розміщення нової багатоповерхової забудови, мешканці Тарасівки звернулись до нас із вимогою не виносити та не
затверджувати питання про затвердження Генерального плану. Всього під даними зверненнями було зібрано близько 800 підписів тарасівчан», – звернувся до
депутатів Юрій Середа. Він запропонував зняти з порядку денного питання про затвердження Генплану.
Пропозиція знову була відхилена депутатами, після чого розгнівані жителі села увірвалися до сесійної
зали. Вони вимагали голосувати за рішення повторно, бо, на їх думку, депутати навіть не чули, за що голосують.
Депутат Михайло Майборода вирішив внести питання повторно. «Пропоную ще раз поставити на голосування: зняти з порядку денного питання та відправити на доопрацювання генеральний план з урахуванням пропозицій погоджувальної комісії», –
звернувся до зали депутат. Після тривалих суперечок
пропозицію все ж поставили на голосування. Депутати під тиском тарасівчан проголосували за виключення даного питання з порядку денного.
Це - однозначно перемога громади. Локальна, непроста, але перемога. Жителі села показали, як потрібно боротись за демократичні принципи: гласність та
прозорість. Можливо, остаточний Генеральний план і
не відповідатиме казковим мріям тарасівчан про ідеальне село, однак єдність і злагода, а також здоровий
глузд здатні змінити реальний світ, а не малюночки на
клаптику паперу.

Катерина БЕНКЕ, «Погляд»
Чергова сесія Тарасівської сільської ради викликала неабиякий ажіотаж. Одне із питань порядку денного стосувалося Генерального плану
села. Послухати рішення і дебати депутатів прийшли небайдужі мешканці села. Проте зіштовхнулись з чималими труднощами.
«Сесія в 17:00, сьогодні затвердження Генплану, з багатоповерхівками, але вже зараз біля приміщення ради
автобус і чоловік 30 хлопців у камуфляжі. Схоже на
те, що сьогодні можливі провокації і не допуск людей
на сесію», – написав у Facebook депутат Юрій Середа
ще за дві години до початку засідання. Жителі підтверджують: невідомі у військовій формі не пускали
їх до будівлі сільради, аж доки громада не викликала
поліцію. За словами депутата Оксани Щеголь, люди
у камуфляжі представлятись відмовились, лише сказали, що приїхали на прохання голови сільської ради
Володимира Сизона.
Ще більш непростою справою виявилося потрапити
до сесійної зали. Десятки мешканців Тарасівки були
змушені стояти в коридорі, адже сільський голова,
посилаючись на регламент проведення засідань, заборонив представникам громади заходити до приміщення. «Згідно регламенту, особи, які не є депутатами, але присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані дотримуватись установленого порядку ведення засідання. Не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні, пересуватися по залу під час засідання, тим самим заважати роботі депутатів», –
зазначив Володимир Сизон.
Почав сесію Юрій Середа, який запропонував поставити на голосування питання про перенесення засідання в просторіше приміщення – до актової зали
клубу. «В нас порушується принцип відкритості засідань ради, принцип відкритості місцевого самоврядування, який передбачений статтею 4 Закону України «Про місцеве самоврядування, а також регламентом Тарасівської сільської ради, відповідно до якого

Господарі газонів прекрасно
знають, скільки часу і ресурсів
необхідно для догляду за їх
злаковими складовими. Самі
подумайте — посів, прокатка,
аерація, внесення добрив,
вичісування, стрижка, захист
від шкідників, хвороб... От
якби була альтернатива!

А вона є! Причому, не одна — існує багато замінників газону. Це можуть бути, наприклад, не злакові трави — конюшина,
ромашка, чебрець, гіпсофіла, фіалка, роговик, незабудка, барвінок. Також варті уваги грунтопокривні рослини — флокс, ломикамінь, живучка, саксіфрага. Не менш
оригінально виглядають горизонтальні
сланкі ялівці, невисокі їли, клумби.
І якщо з останніми все зрозуміло, то у
кожної з решти груп є як переваги перед газонами, так і ряд недоліків, які теж
слід враховувати при посадці.
Наприклад, якщо ви вирішите засіяти ділянку конюшиною, то це позбавить вас від необхідності часто викошувати такий газон. Це необхідно тільки для того, щоб прибрати квітучі кошики конюшини, якщо спочатку на ділянці планувався тільки смарагдовий

Живцювання
троянд в липні
У липні можна продовжувати розмноження троянд методом живцювання,
приділивши особливу увагу
живцям, висадженим минулого місяця:
• Для збереження вологи живці, зазвичай, накривають обрізаною пластиковою
пляшкою або скляною банкою.
• Укорінені живці краще залишити до
осені й подальшої перезимівлі, не знімаючи з них «ковпака» (в кінці сезону
їх вкривають невеликим шаром ґрунту і
утеплювального матеріалу - тирсою, сухим листям, ялиновими гілками).
• Вкорінюються живці 3-4 тижні, а за 2
роки вони стають саджанцями.
У цей час трояндам потрібні висока вологість повітря, температура повітря 2022 °С і розсіяне сонячне світло.

Ландшафт

Альтернатива газону: найкращі варіанти
колір. Також після того, як конюшину
викошують, зелену масу можна використовувати як зелене сидеральне добриво. Білі або червоні квіти є відмінним медоносом, тому будьте готові до
того, що на вашій галявині через якийсь
час з’явиться величезна кількість комах.
Такими ж якостями відрізняється і газон
з чебрецю, правда з тією різницею, що останній ще має приємний аромат. Чебрець
відмінно росте як в тіні, так і на сонці.
Ще одним варіантом альтернативи
злаковому є газон з корсиканскої м’яти. Він відмінно пахне, мало зношується і при цьому схожий на галявину, порослу мохом.
Приблизно такий же вигляд має і газон
з флоксу — метельчатого і шиловидного. Крім рельєфного зеленого килима,
така галявина може порадувати вас і
дрібними квітами різних відтінків — білими, рожевими, фіолетовими.
Квітами вас порадує і газон з римської
або долматской ромашки. Її білі кошики відмінно контрастують з темно-зеленим ніжними листям, але він відмінно виглядає і без квітів. Те ж саме можна сказати і про квітучий килим з гвоздики амурської і бородатої (турецької),
з тією хіба що різницею, що листя у неї
сизо-зелене замість смарагдового.
Любителям кам’янистих гірок і сукулентів буде імпонувати газон з таких багаторічників як ломикамінь, седум, живучка і т.д. Він відмінно зимує під снігом,
відрізняється зносостійкістю, виростає
у висоту максимум на 25-30 см і швидко
вистилає щільним килимом територію,
на якій росте. Але і в нього є недоліки —
після дозрівання насіння цей килим покривається коричневими сухими суцвіттями, які виглядають непривабливо.
Перевагами вищезазначених рослин
володіє і барвінок. Крім цього, блискуче
темно-зелене листя з фіолетовими квітами додасть вашій галявині відмінний
вигляд і створить атмосферу домашнього затишку й комфорту. Потрібно пам’я-

тати також про те, що такий газон буде
відмінно виглядати в тіні, оскільки барвінок — не любитель сонячних галявин.
Серед деревних рослин на найбільшу увагу заслуговують сланкі ялівці —
blue carpet, golden carpet, принц Уельсу,
andorra compact і багато інших. Вони вражають розмаїттям кольорів — різні відтінки зеленого, блакитного, сизого, навіть фіолетового і жовтого. Такі “килими” гідні захоплення, але тільки візуально. Ялівці досить чутливі до витоптування. Ще одним недоліком вирощування
цих хвойних є бур’яни, які дуже важко

виполювати на таких хвойних килимах.
Якщо ж у вас мокра ділянка — альтернативним варіантом послужить мох. Він
розростається досить швидко, але для
тривалого використання непридатний.
Ще один цікавий варіант — мавританський газон. Це суміш квітучих трав і
злаків, яка радує око і підходить для любителів «дикого стилю». Недоліком її є
досить дикий вид, висота трави і велика кількість бур’янів, які можуть потрапляти в суміш.
Якщо напружити фантазію, можна
знайти ще багато рослин, здатних повністю або частково замінити газон. Але в
будь-якому випадку потрібно пам’ятати
про те, що, чим би ви не “застелили” галявину перед будинком, доглядати за нею
все одно доведеться. Звичайно, якщо це
не штучний газон, гравій або асфальтована доріжка. Адже тільки при уважному
ставленні ваш сад буде радувати вас своїми неповторними формами і фарбами.
Євген ЄЛЬПІТІФОРОВ,
провідний інженер
Національного
ботанічного саду
ім. М.М. Гришка
НАН України
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Неоптимістичне сусідство
Павло ШОДА, «Погляд»

Катерина БЕНКЕ, «Погляд»

У Києво-Святошинському районному суді
відбулося друге слухання справи щодо незаконності передачі землі під нове кладовище
Тарасівською сільською радою. Дебати тривали
менше години і суддя вирішила перенести
слухання на 24 вересня.
За словами судді Тетяни Дубас, на розгляді знаходиться
чимало цивільних справ, натомість розглядати їх фізично можуть тільки двоє суддів.
Нагадаємо, що у 2007 році Тарасівська сільська рада передала земельну ділянку комунальному підприємству
«Ритуал» під будівництво нового кладовища. Двоє жителів Тарасівки – Ілля Ноздрін та Сергій Актисенко, звернулися до суду щодо оскарження цього рішення, адже воно
суперечить волі громади.
Зокрема, 14 вересня 2017 року громадянам вдалося добитися заборони на проведення будь-яких робіт на спірній території. Вже 27 червня відбулось слухання щодо
повернення ділянки до свого попереднього стану, проте
справу теж перенесли.
За словами громадської активістки Тетяни Антюхової,
нові власники ділянки всіляко підбурюють мешканців до
здійснення поховань на новому кладовищі. «Фактично,
вони хочуть когось поховати, щоб хтось порушив заборону, а потім його родичі будуть мати купу неприємностей
з правоохоронними органами. Але, тим не менш, вони досягнуть того, що почнуть роботу кладовища, адже суди
не приймають рішення перезахоронення», – наголосила
Тетяна. Жителька Тарасівки зазначає, що про такі пропозиції чула вже кілька разів.

Небезпечні
багатоповерхівки
Прокуратура Київської області вимагає скасува-

ти рішення Софіївсько-Борщагівської сільської
ради щодо будівництва семи 10 поверхових
будинків впритул до злітних смуг міжнародного
аеропорту «Київ». За даними Державної авіаційної служби України, на цій ділянці у 1976 та
2007 роках ставалися аварії, внаслідок яких загинуло 53 особи.

Прокуратура Київщини подала вже 8 позовів до Київського окружного адміністративного суду щодо скасування рішення сільської ради Софіївської Борщагівки. Прокурори наголошують, що документ про план містобудування затвердила Софіївсько-Борщагівська сільська рада, яка отримала дозвіл на будівництво від департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції та Києво-Святошинської
районної державної адміністрації. Площа житлового комплексу за проектною документацією становить 48 га, на яких
планується спорудити 7 десятиповерхових будинків із загальною площею квартир у 38 тисяч квадратних метрів.
Будівництво ведеться з порушенням статті 69 Повітряного кодексу України, де сказано що будівництво на приаеродромній території може становити небезпеку для авіаперельотів та впливати на роботу навігаційних систем.
За повідомленням прес-служби прокуратури
Київської області
Модернізація телебачення з аналогового
на цифрове мовлення є важливою
ланкою у розвитку телевізійної сфери
сучасності. Завдяки цифровому телебаченню телеглядач отримає покращену
якість зображення і звуку, отримає
доступ до розширеного додаткового
функціоналу (відкладений перегляд,
пауза, запис, трансляції каналів в
HD-форматі). Проте з іншого боку все
виглядає не так райдужно. Перехід на
цифрове телебачення потребує заміни
телевізору або купівлю додаткового
обладнання (приставок для цифрового
телебачення). А це додаткові витрати.
Такі зміни потребують часу.
Вибір кабельного аналогового телебачення дозволить забути про такі проблеми:
• купівля антени для підключення;
• постійне регулювання антени на горищі для покращення якості сигналу;
• заходи протидії зловмисникам тощо.
Для перегляду 50 найбільш рейтингових каналів кабельного аналогового телебачення від Компанії «Бест» не потрібно
змінювати телевізор, купувати додаткове обладнання (приставки або САМ-модулі) або встановлювати антени на дахах
будинків. Необхідно лише зателефонувати у контакт-центр компанії та залишити заявку на підключення послуги.
Розуміючи потреби клієнтів в необхідності отримувати якісне телебачення та
тримати руку на пульсі інформації Ком-

ВИШНЕВЕ - БОЯРКА

Міська влада Вишневого планує виділити
стоянку для автомобілів навпроти кладовища.
Автомобілістів це категорично не влаштовує.

«Приватне» перехрестя
в Гатному
Олена КОРОЛЬОВА, «Погляд»
Питання автостоянки у Вишневому актуальне уже
років зо два. Раніше вона функціонувала і нею користувалося багато автомобілістів, але міська влада цю
земельну ділянку передала забудовнику – ЖК «Атмосфера», який минулого року розпочав будівництво
багатоповерхівок. Коли міські очільники передавали
землю, слізно пообіцяли, що вже скоро знайдуть нову
територію для масового паркування автівок. І саме
з того часу понад 600 автомобілістів лишають своїх залізних коней… під вікнами будинків Вишневого та Софіївської Борщагівки. Звісно, жителі помешкань обурені таким зухвальством, але водії зауважують, що у них немає іншого виходу.
“Сьогодні пізно приїхала додому, але місць під будинком не було, тому залишила машину на вул. Боголюбова, 23, біля сміттєвих баків, але на мене накинулася двоє осіб і сказали, що це земля Софіївської Борщагівки, тому можуть ставити авто тільки мешканці цього будинку. І якщо я з Вишневого, то маю
їхати на свою. Якби була стоянка, то конфлікту не
було б – кожен користувався тим місцем, за яке платить. Наразі за територію під будинком люди ладні
один одному волосся на голові повисмикувати», – заявляє Василина Сидоренко, жителька Вишневого.
Зовсім недавно автовласників обнадіяли: міськрада
знайшла нове місце для автостоянки. Раділи, щоправда, автолюбителі не довго, бо згодом дізналися, що
паркуватися доведеться поруч із кладовищем. Багатьом із власників автівок при цьому доведеться долати щодня шлях довжиною не менше кілометра.
Місцевий активіст Денис Зерченко прокоментував
цю новину з іронією та гіркотою: “Ось таке місце вишнівська влада приготувала для машин замість тієї,
яку закрила біля ринку. Що сказати? Дуже зручно:
поруч кладовище, і автомобілісти зможуть одразу
скористатися й ритуальними послугами. А якщо говорити серйозно, то маємо явне порушення державних будівельних норм, за якими автомобільна стоянка не може бути на відстані більше 800 метрів від
житла власників автомобілів. І про це у міськраді
чомусь забули”.

Відтепер на публічній кадастровій карті України
з’явилась земельна ділянка розміром 2 сотки
(кадастровий номер 3222484000:02:002:5571).
Тип власності наділу – комунальна. А цільове її
призначення - під особисте селянське господарство. Розташована ця ділянка у селі Гатному. І
усе б нічого, якби вона не була …заасфальтованим перехрестям…
На 30-й сесії Гатненської сільської ради саме цю ділянкою депутати своїм рішенням віддали Вікторії Євченко.
Таке рішення у представників громадськості викликало
обурення, але конструктивної відповіді від посадовців
вони так і не отримали.
Місцевий мешканець та активіст Сергій Чагаров зауважив: “Перехрестя, на якому планують “вирощувати” сільгоспкультури, – стратегічно важливе для всього старого села. Воно забезпечує виїзд і відповідно заїзд для водіїв приватного житлового масиву Крюківщини і Гатного, а також з’їзд з вулиці Жулянської. Очевидно, що для наших депутатів дорожня інфраструктура –
це порожнє місце, однак колись вони таки поплатяться
за свою «діяльність». За кожне подібне рішення».
Подібні сходження вулиць проектуються шляховиками і прокладаються не просто так, а на перспективу:
вони забезпечують, насамперед, достатню кількість місця для безпечного пересування автотранспортних засобів проїжджою частиною. Окрім того, поруч з виділеною ділянкою ведеться будівництво житлового комплексу “Оранж Парк”. А такі забудови вимагають від
місцевих органів влади забезпечення належної інфраструктури, адже потік транспорту збільшуватиметься,
а вузькі дороги, відсутність тротуарів та велосипедних
доріжок нестимуть загрозу для життя пішоходів.
І останнє. У витягу з державного кадастру на дану земельну ділянку діє обмеження у використанні, а саме
вона є охоронною зоною навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи і її експлуатація регулюється нормами Закону України «Про землі енергетики та правовий
режим спеціальних зон енергетичних об’єктів». Однак,
як показує практика, депутатів не зупиняють ні обмеження, ні чинні законодавчі акти.

Технології

Аналогове телебачення
працюватиме!
Звертаємо вашу увагу на те,
що відключення послуги телебачення
стосується лише ефірного формату.
Якщо ви переглядаєте телеканали за
допомогою антени або вмонтованого
радіомодуля у телевізорі – телебачення
перестане працювати! Якщо ви не бажаєте
лишитись відірваним від світу і бути
позбавленими можливості переглядати
загальнонаціональні канали,
пропонуємо скористатися перевіреною
роками технологією кабельного
телебачення від Компанії “Бест”.

панія «Бест» спростила умови підключення кабельного аналогового телебачення. Від 20 липня 2018 року ви можете
скористатися акційною пропозицію для
підключення аналогового телебачення
«100/2», яка діє до 20 вересня 2018 року.
Для підключення акції необхідно:
• зателефонувати до контакт-центру
Компанії «Бест» і залишити заявку на
підключення до аналогового кабельного
телебачення*;
• сплатити за 1 місяць користування
КТБ (вартість послуги кабельного аналогового телебачення без послуги Інтернет

становить 25 грн./міс.);
• сплатити за підключення 1 телевізора
лише 50 грн. (замість 100 грн, одноразово);
• очікувати на підключення протягом 7
робочих днів.
Для пенсіонерів, учасників АТО та
людей з інвалідністю 1-ої та 2-ої груп існує можливість безкоштовного підключення 1 аналогового телевізора та абонплати 9 грн/місяць.
Для клієнтів, які вже використовують
Інтернет від Компанії «Бест», послуга
аналогового кабельного телебачення
входить в оплату за послугу Інтернет,
тобто надається безкоштовно. Для підключення 1 телевізору необхідно одноразово сплатити 50 грн. та насолоджуватися переглядом 50-ти рейтингових та улюблених телеканалів!
Не гайте часу, телефонуйте до контакт-центру Компанії «Бест», щоб скористатися найвигіднішими пропозиціями
щодо підключення телекомунікаційних
послуг цього літа!

* Послуга кабельного телебачення

надається лише в багатоквартирних
будинках і за наявності технічної
можливості підключення.

• ВІДКЛЮЧЕННЯ АНАЛОГОВОГО
ЕФІРНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ
у м.Київ відбудеться 31 липня 2018 року!
• ВІДКЛЮЧЕННЯ АНАЛОГОВОГО
ЕФІРНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ
у Київській області відбудеться
31 серпня 2018 року!
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Навіщо Вишневому парк? Отримаєте багатоповерхівку!
9 липня став знаковим днем для
громади Вишневого та Софіївської
Борщагівки. Містяни зробили ще
один рішучий крок для вигнання
рейдера-забудовника та встановлення справедливості на території
майбутнього парку у Вишневому.

2 липня року Києво-Святошинський
районний суд Київської області ухвалив
рішення: накласти арешт та заборону на
відчуження, реєстрацію(перереєстрацію) земельної ділянки. Представник
Державної виконавчої служби прямо на
будівельному майданчику скандального
забудовника зачитав судову ухвалу про
заборону на проведення будівельних
робіт по забудові земельної ділянки. Попередньо постанова про відкриття виконавчого провадження була направлена в головний офіс забудовника. Таким
чином, забороняється забудовувати багатоповерхівками паркову зону у Вишневому в межах вул. Святошинська та
вул. Машинобудівників.
Зазначимо, що на територію будівниц-

працювати виконавча влада,
коли є на руках ухвала суду» –
приблизно так говорили активісти. І додавали: «З боку забудовника - повне нехтування законом, він не зважає ні
на присутність міського голови та депутатів, ні на судових
представників. Будівництво
продовжується. Чотири крани продовжують працювати,
будівельники «женуть» стіни.
тва представників громади не пускали
так звані «тітушки», але небайдужі жителі, активісти разом з мером Іллєю Діковим та депутатами прорвалися на комунальну землю. І хоча документ оприлюднили, активісти не вірять що будівництво зупиниться.
«Це процедура, яку потрібно дотримуватися, але той цинізм і нехтування думкою громади, які демонструє забудовник останні півтора року, свідчать
про те, що його навряд чи можна зупинити. Сьогодні ми побачили, як має

Ніхто, вочевидь, і не думає припиняти
свою діяльність».
Зазначимо, що у справі № 911/3552/17
встановлено що, рішення Вишневої міської ради від 29.05.2007, яким затверджено
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокове користування на умовах оренди ТОВ «Євро
2000» прийняте всупереч вимогам Конституції України, Земельного кодексу
України, Закону України «Про державну
експертизу землевпорядної документації», Закону України «Про основи містобудівництва», що є підставою визнанню недійсним в
порядку, передбаченому ст. ст.
21, 152, 155 Земельного кодексу
України, ст. ст. 16, 21 Цивільного кодексу України.
Натомість, громада навіть
влаштувала «похорони» біля
воріт проти недобудованих
багатоповерхівок. Вони поклали до труни три намальованих
будинка та забили цвяхами.

«Вишневського стрільця»
відпустили додому

Каріна БЕРЕГОВА, «Погляд»

Помічника народного депутата
Олега Шанька, котрий у нетверезому стані підстрілив підлітка
у Вишневому, Апеляційний суд
Київської області відправив під
домашный арешт.
Нагадаємо, 26 червня Олег Шанько, помічник народного депутата Юлія Мамчура, поранив 14-річного хлопця з травматичної зброї, перебуваючи на стадіоні
міста Вишневе у нетверезому стані.

Помічник нардепа подав апеляцію на
рішення суду щодо свого утримання за
гратами впродовж 60 днів. Шанько та
його адвокати просили більш м’якого
покарання. Аргументували свою позицію тим, що раніше помічник нардепа
«не був судимий, має вищу освіту, характеризується позитивно, бере активну участь у різних соціальних проектах, має на утриманні двох дітей та матір похилого віку, щиро розкаюється у
скоєному, не має жодного наміру нашкодити потерпілому, обіцяв виконувати усі покладені на нього обов’язки та

компенсувати завдану шкоду». Також
Шанько наполягав на тому, що прийняті судом запобіжні заходи є незаконними, адже суперечать статті 194 Кримінального процесуального кодексу
України. На думку помічника народного депутата, суд, який ухвалив рішення про ув’язнення, не мав вагомих підстав саджати його за грати, бо відсутні ризики, пов’язані з його діяльністю
на волі. Ще одним аргументом Шанька
став факт хвороби матері, котра потрапила в лікарню після його арешту.
Сторона
обвинувачення, попри усі резони підозрюваного, подала клопотання до суду
про недоцільність зміни запобіжного заходу,
наголошуючи на утриманні Шанька під вартою. Зокрема, прокурор та слідчий зауважили, що правопорушення
набуло широкого розголосу в ЗМІ та осуду громадськості. Окрім того,
підозрюваний, опинившись на волі, може чинити тиск на свідків та переховуватись
від судових органів.
Вислухавши аргументи сторін, суд
ухвалив рішення відправити Шанька
на 60 діб нічного домашнього арешту,
адже за статтею 183 КПК України «тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується
виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам». Виходить так, що притики прокурора суд не переконали…

Про собак і караван…

Попри судову заборону будівництва житлового комплексу «Фаворит», комунальне підприємство
ЖБК «Енергетик» не припиняє
спорудження 4 нових будинків.

В селі Тарасівка за адресою вулиця Шевченка 2 у яскраво-зеленій траві потопає футбольний майданчик,
обрамлений сосновим лісочком. Над
майданчиком хитається кран, за парканом – шум будівельної техніки. Ско-

ро впритул до стадіону постане житловий комплекс «Фаворит» від групи
будівельних компаній «Променад».
Історія з цією незаконною забудовою
почалась ще у 2007 році. Обслуговуючий кооператив ЖБК «Енергетик» отримав від сільського голови Володимира Сизона ділянку в оренду. Через
вісім років кооператив добився дозволу на будівництво, проект якого порушував державні будівельні норми. Частина фундаменту «вилізла» на стадіон, де мали би бути трибуни і побутові

Гатне – центр нової ОТГ?
А чому б і ні?

В Гатненській сільській раді представили результати дослідження
щодо створення об’єднаної територіальної громади у Гатному. На
думку аналітичної групи найдоцільнішим рішенням буде зробити
село центром новоствореної ОТГ та
об’єднатися разом з селами Крюківщина, Віта-Поштова, Чабани і
Тарасівка.

недобровільний вступ, а адміністративний. І це моя думка, тому що я аналізувала вислови і Мінрегіонбуду, і інших чиновників”, - зазначила представник аналітичної групи Ольга Тугай.
Серед перваг Гатного, як центру ОТГ:
велика площа села, зручне розташування поблизу Києва, більша кількість
місць у школах та дитячих садочках, а
також значне історичне минуле. Одна з
представників групи, Світлана Бабич,
підкреслила, що зазначені у досліджені села мають спільні проблеми: багатоповерхові забудови, забруднення навколишнього середовища, нерозвинену
інфраструктуру. Тож об’єднання дозволить ефективно та оперативно вирішувати задачі. Крім того, велика кількість
субвенцій від держави дозволить створити сучасні пожежну частину та пункт
швидкої допомоги.
Нагадаємо, нещодавно Святопетрівське відмовилось від об’єднання з Вишневською ОТГ.

приміщення для мпортсменів. Інший
бік фундаменту розташувався впритул
до лісової зони, що також за законом
заборонено.
Леонід Юрченко, голова комісії з будівництва в Тарасівці розповідає, що
його навіть не повідомили про прийняття рішення щодо забудови. Також
ділиться чутками, що ЖБК «Енергетик» ніби-то оформлений на дружину
друга Володимира Сизона.
За словами Олександра Іванічева, голови з питань благоустрою села Тарасівка, у 2017 та 2018 роках керівництво
сільської ради змінювало генеральні
плани села, щоб все таки просунути бу-

дівництво. Володимир Сизон, зазначає,
що є тільки один діючий план, прийнятий 1987 року і за цим документом будівля на вулиці Шевченка 2 існує.
Наразі будівництво триває. Активісти часто викликають поліцію, щоб зупинити незаконне спорудження. Декілька разів слідча група відмовлялась
приїжджати на місце подій. 2 липня
після звернення до поліції журналістів все ж правоохоронці приїхали та
пообіцяли розібратися у справі. А пан
Сизон на наші питання щодо будівництва сказав, що ніяких документів
про заборону він не бачив.

Серед переваг ОТГ аналітична група
виділяє надання державою субвенцій —
додаткових коштів на розвиток освіти,
медицини та інфраструктури. Змінюється і адміністративний устрій: жителі населеного пункту можуть самі обирати
спільну раду та її очільника — старосту.
Існує можливість залишитися самостійним селом, проте група побоюється примусового об’єднання з Вишневим. “Процес децентралізації вже запущено і нам
не дозволять 5, 10 років ходити і визначатись — будемо ми ОТГ чи не будемо. Є
така перспектива на законодавчому рівні
створити такі умови, що буде визначено

Сторінку підготували Катерина БЕНКЕ та Альона ТКАЧЕНКО

20 липня 2018 року • №10 (26)

• ДОЗВІЛЛЯ •

ВИШНЕВЕ - БОЯРКА

7

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

0800 301 771

Подорожі умовно можна поділити на
дві категорії: запланований відпочинок і
поїздка за принципом «метання дротика
у карту»: куди потрапить — туди і їдемо.
Який би спосіб ви не обрали, співробітники туристичної компанії Mint trаvel
радять звернути увагу на Чорногорію
та Албанію. І, якщо ви надаєте перевагу спонтанності, то спробуйте потрапити на мапі саме в ці райські країни.

Яскравий курорт Європи
Досвідчені туристи називають Чорногорію одним із найяскравіших курортів Європи. Там вас зустрінуть блакитні береги Адріатики, первозданна природа, старовинна архітектура та надзвичайно чисте море. Загальна довжина пляжів Чорногорії становить 73 км.
У Mint travel відзначають, що тут кожен знайде собі куточок до душі. Туристам, які придбають тур в Mint travel,
забезпечені цікаві екскурсії до найнезвичайніших місць. Наприклад, до палацу останнього чорногорського князя Ніколи або середньовічного Котору
з його фортечною стіною довжиною в
5 км, старовинного кафедрального собору і музею.
У Mint travel зазначають, що головна принада Чорногорії — море. Ті, хто
вже оцінив екзотичні пляжі Туреччини
Овен (21.03 — 20.04)
Народжені під знаком Овна — люди сміливі й енергійні, любителі проводити багато
часу за містом. Правда, там їм обов’язково
потрібні супутники, з якими можна весело
розважитися. Овнам прекрасно підходять
всі курорти, які знаходяться на природі —
будь-то білосніжні пляжі на Гаваях, альпійські луки Швейцарії або джунглі Індії.
Телець (21.04 — 21.05)
Представники цього знака — справжні гурмани. Тельці полюбляють неспішні
тури, повні дивних гастрономічних відкриттів, дегустацій вишуканих вин і знайомств з екзотичними стравами. Приїхавши в Неаполь, Тельці в першу чергу
звернуть увагу не на церкви і форти, а на
аромат чудової піци. Для любителів східної кухні незабутніми стануть поїздки в
Таїланд, Індонезію і Японію.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Оскільки спілкування для Близнюків стоїть на першому місці, людям цього знака
варто уникати малолюдних місць і невеликих міст. Без веселих танців і інтелектуальних бесід їм і відпочинок не в радість. Ідеальний варіант для Близнюків — навколосвітня подорож або просто круїз по водах
Середземного моря. Крім того, їм до душі
мегаполіси — Нью-Йорк, Токіо, Лондон.
Рак (22.06 — 23.07)
Мрійливі Раки прагнуть зробити будьяку поїздку максимально романтичною.
Для них виняткове значення має природа
— Раки схильні до медитації і можуть годинами спостерігати за течією річок і химерними хмарами. Великі озера Канади,
каньйони США, гори Непалу — ці місця
справлять на Раків сильне враження.
Лев (24.07 — 23.08)
Леви надзвичайно цінують розкіш і
комфорт, вважаючи за краще відпочивати в добре відомих курортних регіонах і, якщо дозволяє бюджет, зупинятися
у фешенебельних готелях. Канни, Монте-Карло, Беверлі-Хіллз — Леви тягнуть-

Відпочинок в
обіймах Балкан
і Єгипту, можуть знайти затишне містечко біля чорногорських берегів Адріатичного моря. Наприклад, вишукану відпустку можна провести на курорті Будва, який розташувався на невеликому мальовничому мисі. Готелі тут побудовані таким чином, що вашому відпочинку ніхто не завадить — м’яка атмосфера ізольованості тут гарантована.
Ви збираєтеся запросити в Чорногорію
другу половинку? У Mint travel нагадують, що прогулянка вузькими брукованими вуличками подарує вам справжний романтичний настрій.
Відпочинок у Чорногорії високо оцінили Софі Лорен, Сильвестр Сталлоне,
Майкл Джексон, Елізабет Тейлор, Клаудія Шиффер.

Албанія — рай на Землі
Блакитний берег, білосніжні пляжі, незаймана природа. Албанію часто називають країною апельсинових гаїв і мальовничих гір. У Mint travel радять тим,
хто вирішить відпочивати в цій країні, підготуватися до лавини емоцій.
Вас вразять стародавні стіни візантійського міста Дуррес і величезний амфітеатр, археологічний музей, Венеціанська вежа. Побродивши найдавнішими
вуличками, можна відправитися до міста Поградец — мальовничого курорту Албанії, який розташований на березі прекрасного озера Охрід. Тут можна перевести дух і за допомогою операторів Mint travel спланувати свій відпо-

Туристичний гороскоп

ся до вечірок на вищому рівні. А коли
весь цей гламур приїдається, їм хочеться
справжнього екстриму. У такі періоди їм
прекрасно підійде сафарі в ПАР.
Діва (24.08 — 23.09)
Діви полюбляють культурні розваги та
вважають поїздку без відвідування хоча
б десятка музеїв марною тратою часу.
Відпочиваючи з Дівою, можна сміливо
забути про путівник — вона завжди знає
наперед всі визначні пам’ятки. Європейські столиці — Мадрид, Амстердам, Відень — з незліченними музеями, багатою
історією і старовинною архітектурою —
стануть для неї ідеальним варіантом.
Терези (24.09 — 23.10)

Терези часто перекладають проблему
вибору відпочинку на близьких, але якщо
все ж вирішують самі, то купують квитки
в міста з незабутньою атмосферою: Венецію, Париж, Рим, Прагу. Терези люблять
комфорт, тому навряд чи оцінять вражаючі природні види, якщо заради них доведеться довго йти з важким рюкзаком.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Люди цього знака зодіаку відрізняються
неймовірною витривалістю і любов’ю до
гострих відчуттів. Поки їх друзі ніжаться на сонечку, Скорпіони займаються дайвінгом, віндсерфінгом, сплавляються по
гірських річках і стрибають з парашутом.
Відпочивати з Скорпіонами непросто,

чинок далі. Не виключено, що співробітники Mint travel порадять вам відвідати унікальне кам’яне місто — Гирокастра. Цей музей під відкритим небом на
березі річки Дрині, зведений на вершині гори, визнаний пам’ятником світової культурної спадщини і охороняється ЮНЕСКО. Поспішайте придбати путівку до Албанії — вражень від поїздки
у вас буде на мільйон!
адже вони з великими труднощами йдуть
на компроміс: поки поряд є екстремальні
розваги, вони навряд чи відвідають музей.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Стрільцям не сидиться на місці — це для
них створені кругосвітні подорожі, поїздки
з Східного на Західне узбережжя США, автостоп по Європі і романтика Транссибірської магістралі. Чим більше міст, незвичайних місць і пригод буде під час відпочинку, тим вдалішою здасться їм відпустка.
Людям цього знака варто обирати максимально екзотичні напрямки: долини і гори
Нової Зеландії, Галапагоські острови.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козероги зазвичай начитані, цікавляться історією та археологією, тому їх так
тягне в міста-музеї — Рим, Афіни, Каїр.
Люди цього знака мріють побачити своїми очима руїни храмів майя і кам’яних
ідолів на острові Пасхи, не проти проводити цілі дні під палючим сонцем в Помпеях, а зі старовинної частини Баку їх витягнути взагалі неможливо.
Водолій (21.01 — 19.02)
Водолії не люблять ходити за екскурсоводом. Добре освічені і схильні до філософії, вони вважають за краще робити
відкриття самостійно. Водолії полюбляють забрідати в далекі райони і намагатися зловити істинний настрій міста. Найбільше задоволення вони отримають від
поїздки в унікальні міста Лісабон, Будапешт, Загреб, Таллінн або Гданськ.
Риби (20.02 — 20.03)
Риби найбільше люблять відпочивати
на узбережжі — в ідеалі, це має бути тропічний острів далеко від бездушних мегаполісів. Задумливі, схильні до поезії і
романтики Риби будуть із задоволенням
зустрічати світанки і заходи під заспокійливий шум хвиль. Якщо все-таки хочеться залишатися ближче до цивілізації, то
їм напевно припадуть до душі знамениті
міста з розгалуженою мережею каналів:
Венеція та Амстердам.
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Акції Інтернет-провайдера “Бест” для приватних будинків

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

Детальніше: https://best.net.ua/adsl

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

Детальніше: https://best.net.ua/za0grn
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
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ПРОХОЛОДНІ НАПОЇ

Святковий календар

26 липня — День Архангела Гавриїла.
27 липня — День системного адміністратора.
28 липня — День Хрещення Русі, Всесвітній день
боротьби з гепатитом.
29 липня — День працівників торгівлі в Україні.
30 липня — Міжнародний день дружби, Всесвітній день
боротьби з торгівлею людьми.
2 серпня — День високомобільних десантних військ
в Україні.
8 серпня — День альпініста, Всесвітній день котів,
День військ зв’язку України.

• ДОМАШНІЙ ЛИМОНАД
Візьміть 3 л води, 1 лимон та 6 ст.л. цукру. Очистіть
цитрусові від шкірки, вичавить із них сік і додайте
цукор. Залийте склянкою гарячої води і ретельно перемішайте. Залийте холодною водою і поставте до холодильника.
• БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ “МОХІТО”
Візьміть 150 мл холодної води, дольку лимона, дольку лайма, 2 ч.л. цукру і кілька листочків м’яти. Покладіть на дно склянки (450 мл) дольки лимона і лайма. Залийте водою і додайте листочки м’яти. Вміст
склянки ретельно розімніть ложкою (але не до стану
пюре). Заповніть бокал дрібним льодом приблизно
до середини. Влийте цукровий сироп, змішайте і прикрасьте гілочкою м’яти.
• ХОЛОДНА КАВА
Візьміть чашку міцної кави, молоко, цукор і лід. Засипте у високу склянку лід. На 3\4 заповніть його молоком, потім налийте каву і збийте міксером.

Кросворд

Карикатура

Календар риболова

Коли краще ловити рибу в серпні:
• Хороше клювання:
3-6, 14, 15
• Середнє:
1, 2, 7-13, 22, 23, 28-31
• Погане:
16-21

Газета, свідоцтво: КІ №1658
від 20.02.2017 року

Засновник: Олексій ЗІНЕВИЧ

Смачного!

Анекдоти

***

— У Києві зробили різні контейнери для сміття: харчові відходи
окремо, нехарчові — окремо.
Майже, як в Європі.
— Так, хороша ініціатива. Але потім приїжджає мусоровозка і все
сміття завантажує в один кузов.
Цим ми від Європи злегка відрізняємося...

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

По горизонталi: 1. Деталь для повздовжнього
з’єднання 4. Начерк малюнка 7. Напій піратів
8. Фарфоровий ізолятор 9. Сплав заліза з нікелем 10. Англійська одиниця площі землі 12. Пасмо невисоких гір 15. Позитивний електрод 17.
Довгий відросток нерва 18. Риболовне знаряддя
20. Настоятель католицького монастиря 23. Положення гри в шахах 25. Вид жираф 26. Адміністративно-територіальна одиниця в Росії 27.
Молочний продукт 28. Сорт яблук 29. Атласна
шовкова чи бавовняна тканина
По вертикалі: 1. Той, хто служить на флоті 2.
Місцеве відділення установи підприємства 3.
Дугоподібна споруда 4. Титул східного феодала
5. Велика ягода 6. Кількість вибухівки в снаряді,
патроні 11. Замкнена суспільна група 13. Частина
травної системи 14. Розжарене вугілля 15. Місто
в Іраку 16. Жалка комаха 18. Малина, вишня 19.
Доросла комаха 21. Біло-сірий кристалічний мінерал 22. Триніжок для казана 23. Споруда через
річку 24. Тулуб людини

***

По горизонталi: 1.муфта 4.ескіз 7.ром 8.ролик 9.інвар
10.акр 12.кряж 15.анод 17.аксон 18.ятір 20.абат 23.мат
25.окапі 26.округ 27.сир 28.апорт 29.сатин.
По вертикалi: 1.моряк 2.філія 3.арка 4.емір 5.кавун 6.заряд
11.каста 13.рот 14.жар 15.Ана 16.оса 18.ягода 19.імаго 21.барит 22.таган 23.міст 24.торс.

Погода: www.gismeteo.ua

Оплатити за послуги компанії “Бест”
можна цілодобово за адресами:
• м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86
(офіс компанії “Бест”);
• м. Вишневе, вул. Південна, 5-а
(у дворі будинку);
• м. Боярка, вул. Молодіжна, 48
(офіс компанії “Бест”).

*** тест на вагітДві подруги: — Учора
ність здавала. — Ну й як, складними були запитання?
***

Сьогодні сказала чоловікові, що я,
окрім як жінкою, хочу стати йому
найкращим другом.
Після цього він добув пляшку горілки, дві чарки, налив і почав розповідати, як я його задовбала.

Головний редактор:
Юлія ГАПОН
Відповідальні за випуск:
Альона ТКАЧЕНКО,
Катерина БЕНКЕ.
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

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

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