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«Українське Чикаго”: резонансний напад
на журналістку ІА “Погляд”
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ВИШГОРОД

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
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

Чотирилапі захисники Вітчизни
Від президента-втікача у Межигір’ї залишився
елітний кінологічний центр, аналогів якому немає у
світі. Тут зібрані собаки рідкісних порід – тібетський
мастиф, ньюфаундленд, кавказькі вівчарки, кане-корсо тощо. Деякі з собак, котрі тут мешкають, коштували, за словами кінологів, як престижна іномарка.
Як би не звучало іронічно, але тепер у цьому
кінологічному центрі виховують справжніх бійців для
роботи в зоні операції об’єднаних сил – чотирилапих
захисників України.

ЧИТАЙТЕ на сторінці

Вишгород заполонила реклама наркотиків
Мерія шукає ефективні
методи боротьби
з наркоділками

ЧИТАЙТЕ на сторінці
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Риба стане для браконьєрів «золотою»…
Незабаром штрафи
за порушення правил
рибальства можуть
підняти у 10 разів!
ЧИТАЙТЕ на сторінці
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• Пряма мова

Вишгород заполонила реклама
наркотиків: на будинках,
парканах та у соцмережах
Наталя ЄРОФЕЄВА, «Погляд»

ОЛЕКСІЙ МОМОТ,
міський голова Вишгорода:
“З Telegram боротися дуже про-

сто. Кожен може це зробити.
Заходите у налаштування і
пишете скаргу, що це є канал
розповсюдження наркотичних
речовин. Це найбільш дієвий спосіб блокувати ці канали. Ця погань з’явилася у місті і це дуже
небезпечно”.

Наркодилери створили незліченну кількість сайтів-вітрин зі своєю продукцією,
а всі старання поліції припинити хаотичну торгівлю нагадують боротьбу з вітряними млинами. Правоохоронці не встигають за дилерами й не мають протиотрути проти Telegram-мереж. На вишгородських форумах є чимало відгуків містян, які зіткнулися з такими надписами
на стінах своїх будинків та на парканах.
Під час сесії Вишгородської міської ради
3 липня 2018 року це питання також обговорювали. “Протягом останніх кількох

Місто потерпає від епідемії мережевої торгівлі наркотиками.
Останнім часом про нове значення слів “клад”
і “закладка” дізналися всі — від малого до великого.

тижнів у Вишгороді масово з’явилася так
звана реклама продажу наркотичних засобів через інтернет-канал Telegram. Надано доручення комунальному підприємству “Благоустрій” щодо ліквідації надписів, де їх можна зафарбувати”, — розповідає міський голова Олексій Момот.

Заклик боротися у Telegram-мережі

Але, за словами мера міста, це недієвий
метод боротьби з цим явищем. Адже нар-

кодилери наносять за одну ніч близько
20-ти надписів. Більш ефективним є написання скарги у Telegram-мережі.
Міський голова запропонував на наступній сесії внести зміни до бюджету і виділити кошти на подальший розвиток системи
“Безпечне місто”, а саме на встановлення додатково 20-30 камер відеоспостереження по
місту. Також закликав бізнесменів, власників магазинів та торгових точок встановити хоча б по одній камері на своїх підприєм-

Кримінальний бізнес перетворює
вишгородський ліс на смітник
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ствах, аби покращити контроль правоохоронних органів над ситуацією у Вишгороді.

Детальний план території каскаду
Київської ГЕС затверджено

Також під час сесії міськради проголосували за затвердження детального плану території прощею 221,45 га, що відноситься до каскаду Київської ГЕС. На цій
землі знаходяться споруди, які утримують напірний фронт води і є необхідними для вироблення електроенергії.
“Що дає нам детальний план? Коли оформлена земельна ділянка під об’єктом і оформлено об’єкт — то це вже закінчено процес
узаконення користування цими об’єктами.
Тобто на сьогодні існує споруда, яка знаходиться на якійсь земельній ділянці і вона
не відведена у постійне користування. Що
є порушенням земельного законодавства.
Детальний план нам це не дасть. Наступним кроком буде виділення земельних ділянок у постійне користування, звернення до
Вишгородської міської ради, розробка такої
документації і оформлення цих земельних
ділянок”, — пояснив представник компанії
ПрАТ “Укргідроенерго”, заступник начальника відділу з оформлення земельних ділянок нерухомого майна та корпоративних
прав Олександр Гречка.
Після всіх процедур землі державної
власності, які знаходяться на балансі Київських ГЕС та ГАЕС, будуть оформлені
як землі енергетики і будуть призначені
для виробництва електричної енергії.
Також депутати міської ради не оминули питання атовців — бійцям було виділено земельні ділянки.

Увага, фотоконкурс

Наталія ПРОЦЕНКО, «Погляд»

Вишгородські активісти викрили
незаконний бізнес — вивіз будівельних відходів у лісову зону. У
лісі площею 35 га невідомі влаштували близько 6-7 сміттєзвалищ.
Вже протягом декількох років територія рекреаційної зони — улюблене місце
відпочинку місцевих жителів, яке знаходиться за стадіоном “Енергетик”, засипається будівельним сміттям. Вантажівки
регулярно звозять тонни відходів і засипають ліс та річку Почайна. За вивезення
відходів у ліс не треба ж платити, як, наприклад, на спеціально для цього призначених полігонах, пояснюють активісти.
Найбільш засміченою, куди регулярно
звозяться будвідходи, є територія за гаражним кооперативом “Автомобіліст”.
Тонни сміття на схилах, повалені дерева
під натиском будівельних матеріалів — все
це призводить до екологічної катастрофи.
“35 га лісу і протікає історична річка Почайна. І навколо цього лісу — чимало сміттєзвалищ. Потрібно робити
якісь заходи. Хоча б із запобігання засмічення або надавати цій території
юридичний статус, наприклад, природоохоронна територія”, — стверджує
голова громадської організації “Чисто.
Вишгород” Валерія Гончаренко.

Вишгородцям загрожує
масове отруєння

Відходи є одним з найбільш значних
факторів забруднення довкілля. Величезні обсяги накопичення твердих побутових відходів — це реальна небезпека для населення і навколишнього природного середовища, яка є на сьогодні
складною проблемою. Також токсичні
компоненти стихійних звалищ забруднюють не тільки ґрунт і повітря, але і
крізь землю потрапляють у підземні та
поверхневі води, розвіюються вітром. В
результаті ягоди й плоди, дерева, а також
вода з джерел стають непридатними для
вживання. Можливе навіть масове отруєння місцевих жителів.
“Коли сміття розкладається, воно виділяє фільтрат. Цей фільтрат потрапляє у ґрунтові води, у землю і розноситься на 30-40 кілометрів. У Києві цю

До святкування дня заснування
Вишгородського району оголошено
конкурс на кращу фотографію краю.

водичку вже люди будуть пити. А тварини зможуть ці відходи з’їсти і загинути”, — розповідає Валерія Гончаренко.
За словами власників гаражів ГК “Автомобіліст”, такі вантажівки з тоннами
сміття бачать часто. А місцеві жителі згадують, що колись водилися на цих землях
дикі кабани, лосі, кози та інші тварини.
“У дитинстві пас тут кіз, корів. Ходили гриби збирати. Красивий ліс був.
А зараз, що робиться? Засипають різним непотребом, хімією”, — бідкається житель Вишгорода Володимир Дорошенко.

Історична пам’ятка річка —
Почайна під загрозою

Активіст Володимир Литвиненко запевняє, не тільки страждає лісова зона,
а й річка Почайна. Купи відходів на ній
можуть призвести до екологічної катастрофи. Адже на сьогоднішній день ця

річка використовується як дренажна
система озера Київської ГАЕС.
“Цю річку з усіх сторін засипають
сміттям. У результаті, якщо річку повністю закидають будівельними відходами, то не буде відтоку води від озера. І
вода шукатиме вихід в іншому місці.
Вона може підмивати житловий комплекс “4 карати” або “Велесгард”. Або навіть можливий такий варіант — прорве
озеро і буде серйозна загроза Вишгороду”,
— запевняє активіст.
Про унікальність цієї території розповідають історики. А Почайну називають
вишгородським Йорданом. І нещодавно
цю річку визнали історичною пам’яткою.
“Ми знаходимося у витоків легендарної
річки Почайни, в якій 1030 років тому
була хрещена Русь. Місцеві мешканці
розповідають, що тут лікує сама земля:
лікувальні глини, джерельні води. Цими
лісами ходили олені, лосі. Ці ліси та витоки річки, на жаль, засипають сміттям. Яка б була реакція світової громади, якби почали засипати сміттям Йордан? А Почайна — наш Йордан. Ми маємо стати на захист цієї річки!” — запевняє провідний науковий співробітник Вишгородського історико-культурного заповідника Вадим Перегуда.
За словами активістів, щоб зберегти унікальний ландшафт та історичну
зону, потрібно створити парк, до якого
приходитимуть десятки тисяч туристів
з усієї України.

Про це повідомили у Вишгородській
районній державній адміністрації.
До участі у конкурсі запрошуються
всі охочі фотомайстри та фотоаматори,
мешканці та гості Вишгородщини. Сюжетом фотографій можуть бути пейзажі
та пам’ятки історії і культури Вишгородського району.
Авторські фотографії подаються в електронному вигляді, як кольорові, так і
чорно-білі, на електронну адресу відділу
організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови, внутрішньої політики,
преси та інформації апарату адміністрації: vyshgorod_vp@ukr.net.
У темі листа обов’язково слід вказати:
прізвище, ім’я, вік автора, назву роботи, контактний телефон. Роботи приймаються до 15 серпня 2018 року.
Оголошення та нагородження переможців відбудеться 24 серпня 2018 року
під час святкування 45-річчя утворення
Вишгородського району (м. Вишгород,
площа Шевченка, 1).
З 16 по 20 серпня 2018 року (включно)
на офіційній сторінці Вишгородської районної державної адміністрації у соціальній мережі Facebook відбуватиметься
голосування. Ті роботи, які отримають
найбільшу кількість вподобань, і стануть
переможцями.
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У Вишгороді презентували
інтерактивну систему
локалізації проблем
Галина КАМІНСЬКА, «Погляд»

“Uvaga.ua” — програма у вигляді карти з точною локалізацією проблеми та чітким визначенням конкретної посадової особи, відповідальної за її вирішення.

Презентація інноваційної системи у Вишгородській
міській раді відбулася за участі народного депутата
України Ярослава Москаленка та голови Київської облдержадміністрації Олександра Горгана.
“У Київській області розгортається інноваційна система, яка дає можливість локалізувати, прив’язати до
місцевості, ті чи інші прояви протиправної поведінки”,
— зазначає Олександр Горган.
Ця система дозволить оперативно вирішувати проблеми. Крім того, губернатор Київщини зазначає, залишити
інформацію про негаразди у місті може будь-хто, навіть
абсолютно анонімно.“Система, яку ми розгортаємо, дає
можливість навіть без реєстрації абсолютно анонімно
повідомляти про те, що людину бентежить. Чим більше
звернень, тим краще. Якщо одна людина вказала, що ямковість є критичною — це одна людина, а уявіть, якщо
50 людей прислали один і той самий сигнал для влади —
це директива”, — пояснює чиновник.
Ініціатором впровадження проекту є депутатське
об’єднання “Київщина”, яке очолює народний депутат
Ярослав Москаленко. Він сподівається, в найближчому майбутньому програма “Uvaga.ua” буде поширена по
всій Україні, а також розповів про переваги інтерактивного сервісу.
“Це система дозволяє ознайомитись з існуючими проблемами, на звернення швидко реагують. Крім того,
кожний може відслідковувати хід свого звернення в режимі онлайн”, — зазначає народний депутат.

Проблеми Вишгородщини
на Uvaga.ua
Голова Вишгородської районної державної адміністра-

ції В’ячеслав Савенок розповів про проблеми у Вишгородському районі, які вже зазначені в інтерактивній
системі Uvaga.ua. Таких звернень на той момент було 23.
Найактуальніші з них — захоронення продуктів виробничої діяльності, які розташовані на території Гаврилівської сільської ради, а також несанкціонований полігон твердих побутових відходів на території Демидів-
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ської сільської ради. Крім того, звернув і увагу на нестачу шкіл та дитячих садочків у Вишгородському районі.
Та розповів, що планують робити.
“Вишгородською районною радою, районною державною адміністрацією та міською радою розроблений проект, виготовлена документація і проведений тендер на
будівництво нового корпусу на території школи “Сузір’я”. Це не ліквідує проблему, але значно зменшить навантаження на існуючі навчальні заклади”, — зазначає
В’ячеслав Савенок.
Вишгородський міський голова Олексій Момот вніс
свої пропозиції. Він зазначив, сервіс Uvaga.ua — це в
першу чергу система фіксування правопорушень. Якщо
долучити до взаємодії і правоохоронні органи, то вона
буде більш ефективною.
“Якщо правоохоронні органи будуть залучені до роботи в цій системі, можливо, це явище знівелюється. Ми
будемо розуміти, що не тільки посадові особи працюють над конкретними проблемами, а й прокурор Київської області чи голова СБУ, до прикладу”, — вважає
Олексій Момот.
Загалом, на території Київської області зареєстровано
станом на початок липня вже 458 повідомлень про проблеми, 351 з них — у процесі вирішення. А 104 вже вирішено.

Уряд виділив 7,4 млн грн
на ремонт вишгородського
стадіону на території
школи “Сузір’я”
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“Ми зберігаємо і підсилюємо, підвищуємо відповідальність місцевих органів влади. З 3,5 млрд до 6 млрд зріс
Державний фонд регіонального розвиту. Додатково ми
виділили цього року з бюджету ще понад 2 млрд грн, які
будуть спрямовані на будівництво та ремонт об’єктів,
потрібних мешканцям міст, сіл та селищ. Будуть модернізовані тисячі нових об’єктів – доріг, шкіл, стадіонів, поліклінік, котелень. Ми будемо допомагати територіям модернізувати інфраструктуру”, — зазначив
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
В Київській області виділені урядом кошти будуть використані на будівництво, ремонт та утеплення понад
трьох десятків садочків, шкіл, спортивних об’єктів та
об’єктів культури.
Департамент інформації та комунікацій з
громадськістю Секретаріату Кабінету
Міністрів України

Благодійність

До церкви св. Володимира небайдужі вишгородці
можуть принести одяг та іграшки нужденним
Церква святого Володимира з благословення настоятеля о. Богдана Николина розпочала співпрацю з
Асоціацією багатодітних родин “Перлина”.
“Тепер маємо можливість передавати одяг, взуття,
іграшки тощо – все, що приносять до церкви небайдужі вишгородці, безпосередньо тим, хто цього потребує. З великою надією чекаємо створення у Вишгороді
банку одягу. Цю проблему можуть вирішити мерія та
депутати. Потрібно лише приміщення, в якому розташується такий пункт, але обов’язково воно має
бути пристосованим до потреб людей, мати освітлення тощо”, – зазначають парафіяни церкви.
Вони сподіваються, що благодійна справа буде мати
продовження!

Капітальний ремонт спортивних майданчиків
на території СШ “Сузір’я” у Вишгороді триває
вже більше року. За цей час територію розчистили і засипали щебенем. На цьому роботи
були призупинені.
Але процес знову відновиться, адже уряд країни виділив 7,4 млн грн на ремонт стадіону.
Також виділено кошти на реконструкцію Димерської районної лікарні Вишгородського району, а саме 12,3 млн грн.
Цього року уряд асигнував понад 6 млрд грн на реалізацію в регіонах соціально-економічних проектів та інвестиційних програм, що сприятимуть розвитку територій.
Зокрема, 4,05 млрд грн, виділені з Державного фонду регіонального розвитку, ще 2,11 млрд грн регіони отримають через субвенцію з бюджету. Ці кошти будуть спрямовані на будівництво та ремонт різних об’єктів, яких потребують мешканці конкретного міста, села, ОТГ — дитячих садочків, шкіл, медичних закладів та оснащення
їх сучасним обладнанням, на будівництво і ремонт доріг,
мереж водопостачання та вуличного освітлення, щоб забезпечити комфортні умови для життя.

Перегони на сміттєвих баках
На Вишгородській набережній школярі кожної
ночі проводять гонки. Транспорт обрали оригінальний — сміттєві баки.

Про це повідомляє на сторінці Facebook КП Управляюча компанія Вишгородської міської ради. “Комусь дуже
весело, а хтось потім витрачає зайві кошти та ремонтує колеса…” — зазначає комунальне підприємство.
Місцеві жителі скаржаться, що діти катаються щоночі і
набережна перетворюється на “публічний дім”.

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

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!
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ДАБІ України:

Наталія ПРОЦЕНКО, «Погляд»

зведення 4-го будинку
“Ярославичів-2” — незаконне
Новий колапс чекає на вишгородців вже найближчим
часом. Скоро добудують житловий комплекс
“Ярославичі-2”, а це ще плюс 4-5 тисяч людей.
Садочків, шкіл та амбулаторій у місті катастрофічно
не вистачає. А кількість жителів тільки збільшується.
Забудовники, які приходять у Вишгород, обіцяють
золоті гори, а потім навіть паркувального майданчика для автомобілів своїх же мешканців не облаштовують.
І це лише початок — порушено близько десятка будівельних норм. Вже більше року місцеві жителі ведуть перемовини з забудовником “Домобудівний
комбінат №4”. По вулиці Кургузова, 11-а зводять чотири багатоповерхівки. Одна з проблем — щільність
населення. За нормами дозволено 450-500 осіб на 1 га.
Тобто на ділянці 2,8 га, де зводять ці чотири будинки, має проживати на більше 1400 людей, а не 4-5 тисяч осіб.
“Проблема кричуща. Такого навантаження — 1300 квартир і
більше 4000 людей наша міська
інфраструктура не витримає.
Рік тому у них закінчився договір
оренди. Депутати його не продовжували. Через суд якось вони його
все ж продовжили”, — розповідає
депутат Вишгородської міської
ради, член комісії містобудування
міста Артем Тютюнник.
Порушень чимало, одне з них — поверховість будинків: згідно за планом зонування вона має бути
16 поверхів, а забудовник зводить 25. “Згідно з ДБН
360 92 висота багатоповерхового дому має дорівнювати відстані від найближчих будинків. Бачимо, як зводять 25-поверховий будинок, висота — 70 метрів. А
відстань до найближчого будинку — 28 метрів. Це є

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 20-22 °С і
розсіяне сонячне світло.

дуже серйозним порушенням. Що робити цим людям,
які живуть у садовому товаристві “Енергетик”? Я не
знаю, бо недопалки кидатимуть прямо на дах їхніх
будинків”, — наголошує чиновник.

Зведення четвертого будинку - незаконне

А четвертий будинок взагалі має бути максимум 9 поверхів, а не 25, як у плані забудовника.
У місцевих жителів, особливо у мешканців садового
товариства “Енергетик”, опускаються руки. Адже закон на їхньому боці. 22 травня 2018 року була перевірка. Будівництво четвертого будинку Державна архітектурно-будівельна інспекція України визнала незаконним.
“На сьогоднішній день четвертий будинок порушує
державні будівельні норми. Це зазначено і виявлено актом перевірки обласним ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція — ред.). Є припис — зупинити
роботи по четвертому будинку. Але забудовник не зважає на припис. Хоча це є одним з найгрубіших порушень
будівельного законодавства. Він продовжує роботи,
встановлює плити цокольного поверху”, — каже місцевий житель Олег Романчук.

На людей ніхто не зважає

Отже, незаконне будівництво “Ярославичів-2” триває. Жителі садового товариства “Енергетик” бідкаються, що на їхню думку ніхто не зважає. Хоча тут у багатьох не садові будинки, а житлові. Іншого помешкання
у них немає. Люди перебувають у стані постійного нервого стресу.

Ландшафт

“З початку будівництва наш будинок “пішов” тріщинами. А минулого року почав руйнуватися сарай — тріснула цегла, стіна репнула”, — розповідає місцева жителька Оксана Павленко.
Але більше тривоги саме за майбутнє. Адже вже скоро
тут свої автомобілі розмістять тисячі мешканців житлового комплексу. А паркувального майданчика на території забудовник не запланував. “Куди вони поставлять
свої авто? Як ми потім будемо ходити? Як вони і ми будемо їхати в Київ?”, — схвильовано каже жителька міста.
Вишгородці запевняють, що будуть продовжувати боротьбу і не полишають надій на справедливість.

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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Риба стане для браконьєрів
«золотою»…

Боротьба за збереження риби може стати жорсткішою: штрафи планують збільшити у 10 разів
Олександр МЕРЕЩЕНКО, «Погляд»
Нинішній штраф за порушенням правил
рибальства становить 34-170 грн.
За грубі порушення потрібно заплатити
від 340 до 680 грн.
Для прикладу, карась — 17 грн, судак —
510 грн за кожен хвіст незалежно від розміру. Але такі суми нікого не зупиняють,
запевняють у рибоохоронному патрулі.
«Наразі у Верховній Раді перебуває законопроект щодо підвищення
штрафів та відповідальності за порушення правил рибальства у 10 разів. Мінімальний штраф буде становити 1700 грн, а за порушення, що
спричинило тяжкі наслідки — до 255
тис. грн», — розповідає керівник
управління Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін.
За перебування на водоймі із забороненими знаряддями лову, такими як
електровудка чи вибухові речовини,
можуть ввести кримінальну відповідальність — обмеження та позбавлення волі до 3 років.

7 тисяч правопорушень за два роки

Вже два роки як охороняє біоресурси
та захищає водойми від браконьєрів на
Київщині спеціальний рибоохоронний
патруль. Його створили замість рибінспекції задля ефективного контролю вилову риби та боротьби з порушниками.
Загальна площа акваторії зони діяльності Київського патруля понад 177 тис.

гектарів від Білорусі до Канева.
«7 000 правопорушень нами задокументовано за два роки. Чимало людей, які займалися браконьєрством
або незаконним рибним промислом
від цього відмовилися. Адже стало невигідно. Залишилися лише завзяті порушники, які використовують новітні технології — постановку сіток за
допомогою GPS-трекерів», — пояснюють фахівці.
Рибалки
вважають,
що контролювати вилов
риби потрібно, щоб зберегти популяцію. І роботу патруля схвалюють. Водночас зізнаються, не завжди виходить
зупинитися вчасно. На
Дніпрі під час патрулювання зустрічаємо рибалку-любителя Олександра, який тут з 10-ої
ранку. «Інколи не виходить лише три кілограми. Раз як попаде такий
улов, але подібне трапляється дуже рідко», —
зізнається рибалка.

Про браконьєрів повідомляють
самі ж рибалки

У Київському рибоохоронному патрулі розповідають, за два роки вдалося напрацювати власну інформативну
базу та створити гарячу лінію. Про порушення найчастіше повідомляють рибалки-любителі.

«Намагаємося контролювати водойми в режимі нон-стоп, 24/7. У нас
постійно хтось на воді, контролює
ситуацію. Напрацювали інформаційну базу. Знайомилися з рибалками-любителями, які тепер нам постійно допомагають, коли бачать
порушення на воді», - запевняє головний державний інспектор Київського рибоохоронного патруля
Олександр Лень.
«Велика наша заслуга, як я вважаю,
— це довіра населення. Кожен третій рибалка-любитель, якщо бачить
порушення на воді, нам телефонує.
Ми створили гарячу лінію, підключили до неї месенджери. Кожен може
сфотографувати порушення, направити GPS-точку, тоді ми розуміємо, що повідомлення реальне і оперативно реагуємо», — зазначає Володимир Мухін. Ця система значно
більше дозволяє вберегти водойми
від браконьєрства.

Впіймали вдруге — плати більше

У законопроекті, зареєстрованому у
Верховній Раді, є ще одне нововведення — якщо порушника спіймають на
гарячому вдруге, платити доведеться більше. Крім того, працівники Держрибагенства сподіваються, що найближчим часом внаслідок реформування вдасться створити спецфонд.
Туди б залучалися кошти за завдані
збитки рибному господарству. За них
можна було б здійснювати зариблення та покращувати екологічний стан
водойм. Але це поки що лише у перспективі.
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Сухолуччя

перетворять на
туристичну Мекку
У колишній мисливській резиденції Віктора Януковича «Сухолуччя» чекають на
туристів і навіть облаштували кемпінг.
Зараз вхід на територію, де колись відпочивав екс-президент, коштує 50 гривень,
а стати наметом — 200 гривень на добу,
повідомляє DW.
Доки триває судовий процес над Януковичем, його арештованими резиденціями
опікується громадська організація «Національний парк України Межигір’я», в яку
входять колишні представники «Самооборони Майдану».
Мисливські угіддя розташовані у Дніпровсько-Тетерівському лісовому господарстві, до якого від Києва на автомобілі
– година рівною дорогою.
Спершу гостей зустрічає один паркан, а
за 7-8 кілометрів – ще один, за яким розташована резиденція Януковича з маєтком «Акація» та комплексом «Острів».
ГО контролює в «Сухолуччі» близько
30 га за другим парканом. За вхід бере 50
гривень.
«Якщо хочете залишитись тут на кілька
днів з наметом, то 200 гривень за добу з
намету, водою та дровами забезпечимо»,
– пояснив охоронець Дмитро.
Голова громадської організації Денис Тарахкотелик розповів, що на підтримання і
охорону резиденції потрібно до 3 млн грн
на рік, а в «Сухолуччі» поки збирають не
більше 150 тисяч. Його дофінансовують
за рахунок коштів від «Межигір’я», куди
люди їдуть більше.
Юридичний статус резиденції досі не
визначений.
Департамент спецрозслідувань ГПУ
направив до суду звинувачувальний акт
у провадженні стосовно екс-голови Київської ОДА Віри Ульянченко, директора Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства, директора ТОВ
«Дом Лесника» та ще 16 осіб. Їх звинувачують у незаконному заволодінні держмайном в інтересах Януковича.
«На цих людей оформлялися земельні
ділянки в «Сухолуччі». Ми передали 2016
року цю справу до суду, але до цього часу
вона так і не просунулася. Потім у нашого
відділу генпрокурор Луценко забрав розслідування економічних злочинів і справу
Януковича, тому як все закінчиться поки
не відомо», – сказав DW керівник департаменту Сергій Горбатюк.

Технології

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-

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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Чотирилапі захисники Вітчизни
Наталя ЄРОФЕЄВА, «Погляд»

Угрюмий врятував заручників

Як би не звучало іронічно, але у цьому
кінологічному центрі виховують псів для
роботи в зоні операції об’єднаних сил.
З 2014 року кількість собак збільшилася
у зв’язку з тим, що саме цей кінологічний
центр один з перших почав дресирувати
собак для бійців на Сході. І зараз тут готують собак для бойових дій — тренують,
навчають рятувати людські життя та шукати вибухівку.
“Безкоштовно. Ми самі витрачаємо на
це гроші і час. Самі робимо підбір. Ми даємо здорових, підготовлених собак в зону
бойових зіткнень. Залишається лише закріпити кінолога і щоб він знайшов контакт. І хлопці можуть служити — по-

До складу кожної антитерористичної
групи, незалежно від ситуації, обов’язково входить кінолог з собакою. Вона
підготовлена на пошук і затримання терориста. І журналісти Інформаційної
агенції “Погляд” стали свідками спецоперації по звільненню заручників. Хоча
це була лише постановка, але емоції
зашкалювали. Спершу злочинець вивів заручників. Потім — побиття, стрілянина та оперативна робота собаки на
ім’я Угрюмий. Кінолог з 11-річним стажем роботи Василь Войнич каже, собака
впорався із завданням на відмінно.
“Угрюмий — німецька вівчарка, йому 2
роки. Готуємо на комплекс програм “Відсіч” — це охорона і захист як провідника,

чувати себе більш впевненіше”, — розповідає кінолог Петро Вергела.
Собаки виконують на передовій найрізноманітніші завдання – від охорони
блокпостів до пошуку вибухонебезпечних речовин в авто та будівлях.
Кінологи-професіонали своїх вихованців навчають долати страх перед вибухами, стріляниною під час пошуків вибухівок, наркотичної сировини тощо.

так і навколишніх людей”, — пояснює кінолог Василь Войнич.
За часів Януковича було 18 працівників. А залишилося лише три кінолога та
ветеринар. Інші втекли. Тоді зарплату
не отримували, за власні кошти годувати тварин. Тепер виживаємо за рахунок
громади “Межигір’я”.
Військовий у відставці, який служив у
“гарячих точках” та готував собак для ар-

мії Петро Вергела розповідає — залишилися, аби все це зберегти:
«Собак було 17. А вже зараз у центрі 83
собаки. Не тільки зберігаємо, а й розвиваємо. Надаємо чимало кінологічних послуг.
Наприклад, людина купила цуценятко, а
не вміє вчити. Тобто тут ми надаємо загальний курс дресирування”.

Терапію для бійців проводять
собаки президента-втікача
Як розповіли кінологи, навчених собак
використовують для терапії з дітьми біженців зі Сходу та з учасниками АТО.
Каністерапія – саме так називається цей
вид лікування.
“Собака сприймає вас такими якими

ви є. Наприклад, до нас приїздять учасники АТО, які втратили у бойових діях
ногу, руку, скалічені. А тварині все одно,
яка людина — вона лащиться, показує
свої почуття. Така терапія дає позитив, емоції. Людина заспокоюється, їй
стає краще”, — пояснює керівник кінологічного центру Микола Гарус.
За словами фахівців, такого кінологічного центру немає ніде у світі. У центрі

для вихованців є тренажерний зал, грумерська, зимові та літні вольєри та чимало іншого.
“У світі аналогів поки немає. Особливості його в тому, що будували центр
з душею. Ніякий архітектор цього не
зробив би. Керували самі кінологи. Якщо
щось не виходило, розбирали і заново будували. Важливим був комфорт для собак. Спеціальні вольєри, підлога тощо
— все для здоров’я тварин”, — запевняє
Петро Вергела.
Отже, поки унікальний кінологічний
центр робить акцент на розвитку, запевняє його керівник: “Вирішили йти
тими напрямами, які приносять найбільший ефект: підготовка службових
собак, собак-детекторів, каністерапія,

надання гостьових послуг, кінологічні
консультації. Це дає нам імідж”.
Наприкінці зустрічі співробітники
центру повідали про свою мрію — організувати школу для підготовки кінологів. Адже на сьогоднішній день з’явилося чимало фейкових спеціалістів, яка
тільки шкодять тваринам.

Суддю Вишгородського райсуду визнали
Відкрилася унікальна виставка раритетних
винною: правопорушення пов’язане з корупцією поштових листівок з краєвидами Вишгородщини
Установлено, що суддя, являючись суб’єктом відповідальності, на якого поширюється дія
Закону України «Про запобігання корупції», вчинила
правопорушення, пов’язане з корупцією у сфері електронного декларування.
Ірпінським відділом Києво-Святошинської
місцевої прокуратури забезпечено
участь у розгляді протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане із корупцією, передбачене ч. 1 ст. 172-6

Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення
вимог фінансового контролю).
Постановою
Ірпінського
міського суду суддю Вишгородського районного суду
визнано винною у вчиненні
вказаного правопорушення.
Робота прокуратури Київської області на цьому напрямі
триває.
Прес-служба прокуратури
Київської області

Гаврилівка Вишгородського району
проголосувала “за” приєднання до Бучі
Село Гаврилівка визначилося: 259 “за”
приєднання до Бучі, 4 — “проти”, 9 —
“утрималися”. Саме такий результат громадських слухань, які нещодавно пройшли у селі за участі Бучанського міського голови та депутатів Вишгородської
районної ради.
Про це повідомили на офіційній сто-

рінці Бучанської міської ради у Facebook.
Підсумовуємо отримані результати після слухань у Тарасівщині і отримуємо
переконливу цифру — 310 “за” Бучу.
На сторінці у соцмережі вказано: “громада свій вибір зробила, тепер очікуємо
на рішення депутатського корпусу”.

Між озерами “Бегемотик” зведуть футбольний
майданчик зі штучним покриттям

Найближчим часом вишгородці зможуть пограти у футбол біля “Бегемотиків”.
“Між озерами почнемо будувати сучасний футбольний майданчик зі штучним гумовим покриттям, розміром 22х44 метри, який відповідає стандартам проведення міні-футбольних матчів. На цей об’єкт ми вже отримали позитивний висновок експертизи, буквально днями відкриємо декларацію і підрядна організація приступить до
виконання робіт”, — розповів міський голова Олексій Момот.
З будівництва футбольного поля розпочнеться зведення парку між будинками 3-а та
3-б по вулиці Кургузова та ЖК “Ярославичі”. Мер міста сподівається, що підрядні організації невдовзі розпочнуть роботи. За його словами, на футбольному полі будуть
передбачені сучасні доріжки та багато інших цікавих елементів.

У столиці Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України спільно з Вишгородським історико-культурним заповідником презентували унікальну виставку раритетних
поштових листівок кінця ХІХ — першої
третини ХХ ст. «Київські мотиви. Адреси і адресати».
Експозиція містить близько 200 рідкісних поштових листівок 1899-1932 років та
перелік музейних предметів з фондів найбільшого в Європі архіву документів особового походження Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, Вишгородського історико-культурного заповідника, приватних
зібрань колекціонера, медальєра, мецената
Дмитра Піркла та наукового співробітника Вишгородського історико-культурного
заповідника Василя Михальчука.
Відвідувачі виставки мають можливість ознайомитися з унікальними екземплярами поштових листівок, що містять: зображення Десятинної церкви та
історичного Межигір’я, а також виробів Межигірської фаянсової фабрики,
які вже сто років тому вважались шедеврами, а нині це – одиничні музейні екземпляри; панорами Києва та Київщини; першу ілюстрацію могили Тараса Шевченка; позолоту та виглядають як
справжні цінні папери; привітання на Геловін, яке було відправлено у 1911 році!
Серед відомих адресатів – український
літературознавець Олександр Назаревський, науковець, художник-авангардист Костянтин Піскорський, фінансист,
управляючий канцелярією Київського Товариства взаємного кредиту Олександр Цитович та інші.
«Для мене ця виставка особлива, вона
розповідає про Київ, вулицями якого ходив Іван Їжакевич, Кирило Стеценко та
інші відомі особистості. На представлених сьогодні листівках ви побачите унікальні архітектурні об’єкти, які нині,
на жаль, не збереглися. Їхні зображення
дійшли до нас завдяки подвижникам, що

• Пряма мова

ВЛАДА
ЛИТОВЧЕНКО,

директор Вишгородського історико-культурного
заповідника, кандидат
історичних наук

“Цей унікальний ви-

ставковий проект
відкриває завісу над
таким мистецьким історичним
соціокультурним феноменом, як поштова листівка. Відрізок часу, який
охоплює представлені на виставці
поштові листівки, припадає на так
званий золотий період розквіту цього виду кореспонденції, коли листівки
вже друкувалися десятками тисяч.
Сподіваюсь, кожен відвідувач знайде
для себе щось цікаве та особливе і
по-своєму відкриє унікальне значення поштової листівки в контексті
збереження історії як України, так і
Київщини”.

збирають унікальні матеріали, що з огляду на свою історичну й мистецьку цінність стають документами», — зазначила директор Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва
України Олена Чижова.
Прес-служба Вишгородського
історико-культурного заповідника
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«Mint Travel» пропонує спеціальні тури в ОАЕ з Києва. Придбавши такий тур, ви зможете переконатися, що відпочинок в Еміратах — це можливість
скуштувати абсолютно нову культуру, розширити рамки свого кругозору. Відпочинок в ОАЕ надовго запам’ятається вам і вашим близьким!

Телефонуйте безкоштовно:

0800 301 771

Компанія Mint Travel пропонує вам відправитися у сучасну казку — Об’єднанні
Арабські Емірати. Ця країна — чудовий
вибір як для бізнес-подорожі, так і для сімейної відпустки.
Об’єднані Арабські Емірати — країна
шейхів, найвищих світових стандартів,
казкового чистого узбережжя та чаруючої природи посеред пустелі, що розташувалася на південно-східному узбережжі Аравійського півострова. Вона складається з семи Еміратів: Абу-Дабі, Дубай, Шарджа, Аджман, Рас-Ель-Хайма,
Фуджейра й Умм-Аль-Кувейн. Кожен із
них унікальний за своїми пам’ятками архітектури, інфраструктурою та цінами.
Різниця в часі з Україною — 1 година.
Переліт — 5 годин 30 хвилин.
Валюта — дірхам.

Шедеври архітектури

Дубай — одне з найпривабливіших
місць відпочинку туристів з усього світу, в якому розташовані безліч об’єктів, які займають перші рядки в Книзі рекордів Гіннеса: найвищий будинок,
найвисотніший готель, найбільші парк
атракціонів, штучний острів та торговий центр.

Музей під відкритим небом

Це справжнісінький схід, і тому тут
все, навіть повітря і вода, просякнуОвен (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-

ОАЕ
— арабська казка
серед пустелі

ті екзотикою. Найпопулярніші екскурсії тут — до дубайських музеїв, театрів,
галерей, ринків, бедуїнських поселень.
Та що тут говорити, всі міста в Еміратах
можна сміливо назвати великим музеєм, хоч куди глянь — скрізь краса!

Різноманітні розваги

Пляжі Еміратів — із пологим дном, міні-клубами в готелях, ігровими майданчиками і дитячими басейнами. До послуг відпочивальників — зоопарки, три
великих аквапарки, різноманітні парки
розваг і атракціонів. Серед популярних
розваг — джип-сафарі пустелею, верблюжі перегони, нічне полювання на
крабів, занурення з аквалангом і навіть
гірські лижі — в критому спорткомп-

лексі. Варто зазначити, що в будь-якому з готелів ОАЕ ви отримаєте бездоганний сервіс (те ж саме можна сказати
про ресторани і будь-які заклади сфери
послуг). Додатковим приємним бонусом
буде велика кількість шоу, фестивалів,
видовищ.

Прекрасний шопінг

Емірати — зона вільної торгівлі з низьким ввізним митом. Тому тут можна
придбати безліч першокласних товарів,
включно з продукцією відомих брендів,
за прийнятними цінами. У центрі безмитної торгівлі — Дубаї — навесні та
влітку проходять торговельні фестивалі
з лотереями та величезними знижками.

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,

Ця країна здивує будь-кого!

Арабські Емірати — це рай для шоперів і дайверів. Країна, яка із завидною
регулярністю дивує навіть найбільш
скептично налаштованих туристів. Тут
кожен може обрати відпочинок на свій
смак: любителі екстриму досліджують
підводні, піщані і, як не парадоксально,
снігові простори. Замріяні натури прогулюються вздовж таємничих закутків
традиційних базарів, а гурмани насолоджуються смачними стравами національної кухні і аристократичним сервісом. Сонячна погода тут тримається
майже цілий рік, і тому відпочинок в цій
країні такий популярний.

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

Ніч
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Оплатити за послуги
компанії “Бест” у Вишгороді
можна цілодобово за адресами:
• вул. Шевченка, 1,
кафе Walker;
• вул. Кургузова 1-а, корп.1;
• вул. Шолуденко 6-г,
офіс Компанії “Бест”.

Смачного!

ЛЕЧО
З ПОМІДОРІВ І ПЕРЦЮ
Морква (3 частини), цибуля (1 частина), солодкий

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.

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

***

— Тату, вчора в школі я сказав, що
буду шахтарем.
— Молодець! Я саме зібрався подарувати тобі шахту.

***

— Куме, ви холодцем будете закушувати?
— А з чого холодець?
— З ноги.
— З чиєї ноги?

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

Анекдоти

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

перець (1 частина), помідори (3 частини), олія, перець горошком, лавровий лист, оцет, цукор, сіль.
Овочі ретельно вимийте і наріжте дрібними кубиками. Викладіть їх в каструлю, додайте сіль і цукор
– по 1 ст.л. на 1 кг овочевої суміші.
Перемішайте і залиште на 10-15 хвилин, потім відкиньте на друшляк і дайте стекти соку. У підготовлені літрові банки викладіть овочі, додайте 2 ст.л. олії,
2 горошинки перцю, лавровий лист.
Зверху налийте 2 ст.л. оцту. Банки поставте для
стерилізації в каструлю, підклавши на дно решітку
або щільну тканину: вода в каструлі повинна бути
на рівні овочів або трохи вище, але не потрапляти всередину. Стерилізуйте протягом 20 хвилин на
слабкому вогні і одразу після цього закрийте.

— Зі свинячої.
— З лівої чи з правої?
— Ой, куме, ви знов за політику.

***

Між депутатами: — Ви чому не
були на вчорашньому засіданні?
— Учора я вирішив виспатися вдома.

***
Про сучасну політику: “Мене не

лякає міністр культури, мене лякає
культура міністра”.

***
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Трамп заявив, що обмовився на
спільній прес-конференції з Володимиром Путіним, коли сказав,
що не вірить у втручання Росії у
вибори. Справжній господар свого
слова: як дав, так і забрав.

***

— Чому на російському гербі дві
голови і три корони?
— Одна голова на Захід дивиться,
інша — на Схід, а своєї немає…

***
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