
Про скандальний парк 
Вишневого, захопле-
ний забудовником, не 

чув хіба що ледачий, а про 
учасників боротьби за ньо-
го ходять різні плітки. Су-
перечки за земельну ділянку 
в 10 га зібрали навколо себе 
всіх: активістів, пересіч-
них жителів, депутатів, 
мера, забудовника, громад-
ські організації та полі-
тичні партії.

Звісно, громада Вишнево-
го та Софіївської Борщагівки 
шукала можливості та дієві за-
соби  вплинути на рейдера-за-
будовника. Народ виходив на 
акції протесту, збирав доку-
менти, оббивав пороги судів 
та міської ради. Однак, попри 
численні акції протесту, будів-
ництво не зупинилося: ставив-
ся паркан, з’являлися котлова-
ни, нищилися дерева.

Одного разу дійшло до сер-
йозного протистояння, в ре-
зультаті якого сталися су-
тички між охоронцями від 
забудовника та населенням. В 
хід проти громади пішов сльо-
зогінний газ, каміння, зброя. 
Обурені жителі знесли паркан 
та підпалили його, змусивши 
техніку покинути територію 
будмайданчику.

Зрештою сторони втомилися 
від конфлікту, а громада — від 
обіцянок та усних домовлено-
стей. І хоча розташування та 
модель майбутнього парку не 
влаштовувала людей, части-
на жителів  схилялася до ідеї 
перемовин із забудовником. 
Таким чином представники 
громади мали на меті витре-
бувати документ, що гаранту-
ватиме виконання прописаних 
в ньому зобов'язань і мати-
ме юридичну силу. Для цього 
сформували робочу групу, яка 
затвердила єдиний прийнят-
ний варіант компромісу із за-
будовником: ТОВ «Євро 2000» 
бере на себе зобов'язання з 
будівництва парку і школи на 
5-ти  з 10-ти  гектарів землі.

Більше 10 зустрічей за 2 тиж-
ні, робота активістів, пред-
ставників мерії, забудовни-
ка та різних служб і вранці, 
і ввечері, і в ВМР, і на місці 
майбутнього парку — і нареш-
ті 17 вересня був укладений 
меморандум про взаємодію 
та співпрацю між Вишневою 
міською радою, 
ТОВ «Євро 2000», 
ТОВ  «Будінвест» 
та громадою Ви-
шневого.
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1 листопада в Києво-Святошинсько-
му районному будинку культури 
в Новосілках урочисто відзначи-

ли День працівника соціальної сфери 
України. Вітали працівників  зі всієї 
Київщини з професійним святом го-
лова Київської обласної державної ад-
міністрації Олександр Терещук, голова 
Києво-Святошинської районної ради 
Вадим Гедульянов, в.о. голови Киє-
во-Святошинської райдержадміністра-
ції Артем Кошик, заступник голови 
КОДА В’ячеслав Кучер.

 «На сьогодні у соціальній сфері Київщи-
ни працюють понад 10 тисяч фахівців, 
які роблять вагомий внесок у розбудову 
демократичного, громадянського суспіль-
ства, забезпечуючи надання соціальних 
гарантій та послуг малозахищеним жи-
телям області. Соціальна сфера є своєрід-
ним індикатором соціально-економічного 
стану держави, а серед послуг, що надає 
держава сьогодні — послуги соціального 
захисту є найбільш затребуваними», — 
наголосив Олександр Терещук.

У цей день відбулося нагородження 
відзнаками заслужених працівників 
галузі за вагомий особистий внесок  у 
соціально-економічний розвиток об-
ласті, сумлінну працю, високий   про-
фесіоналізм, активну громадську по-
зицію, зразкове виконання посадових 
обов’язків. Почесною грамотою об-
лдержадміністрації вручили й голов-
ному спеціалісту відділу юридичної ро-
боти управління соцзахисту населення 

Києво-Святошинської райдержадміні-
страції Ользі Бондаренко.

«Дякую вам за те, що не допускаєте 
професійних деформацій і жорсткості 
серця, що не дивлячись на ті проблеми, 
з якими ви зіштовхуєтесь щодня, зали-
шаєтесь Людьми і завжди подаєте руку 
допомоги простому українцю. Вірю, не-
забаром настане той день, коли кожен 
працівник соцсфери констатує, що 
кількість запитів від людей, які потре-
бують соціального захисту, стає все 
менше і менше, завдячуючи втіленим 
у життя реформам, зростанню рівня 
життя населення і кожного працівника 
вашої галузі, зокрема. Бажаю вам міц-
ного здоров’я, недосяжної глибини серця 
і величезної широти душі. Миру всім 
нам! Слава Київщині, слава соціальному 
працівнику, слава Україні!», — привітав 
соцпрацівників Вадим Гедульянов.

Також очільник районної ради зазна-
чив, що пристоличній район — один із 
перших, який відвідав новопризначе-
ний голова КОДА.

По завершенню урочистої частини 
відбулася концертна програма за уча-
сті викладачів та студентів КЗВО КОР 
«Академія мистецтв».

 Цього ж дня голова районної ради Ва-
дим Гедульянов та перший заступник 
голови РДА Артем Кошик від імені го-
лови райдержадміністрації Мирослави 
Смірнової привітали працівників соці-
альної сфери Києво-Святошинського 
району. З нагоди професійного свята 
вони вручили соціальним працівникам 
району почесні заслужені відзнаки.

На кінець листопада Верховна Рада 
планує прийняти Закон «Про дер-
жавний бюджет на 2019 рік». На 

сьогодні триває процес підготовки до 
другого читання проекту цього Закону. 
Він жваво обговорюється і громадські-
стю, і депутатським корпусом. 

Днями Артур Палатний, народний депутат 
України, голова Комітету ВРУ з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму дав 
інтерв’ю виданню OBOZREVATEL, коменту-
ючи процес підготовки до прийняття важли-
вого для життєдіяльності країни документа. 
Зокрема акцент Артур Леонідович зробив на 
відновленні державної програми молодіж-
ного кредитування житла.

«Для ефективного функціонування дер-
жавної програми молодіжного кредитування 
житла потрібно щороку виділяти кошти у 
розмірі близько 1,5 млрд. гривень. Є сумніви, 
що в Держбюджеті буде закладено таку суму, 
проте важливо хоча б частково профінансу-
вати цю державну програму та відновити 

пільгове кредитування молоді, на що з 2015 
року не виділялося жодної копійки», — зазна-
чив нардеп.

За його словами, відновлення програм 
молодіжного кредитування може дати 
кілька позитивних ефектів.

«По-перше, це дозволить зменшити від-
тік молодих, працездатних українців за 
кордон. Адже доступне житло для молоді — 
обов’язок держави. По-друге, відновлення фі-
нансування програм молодіжного кредиту-
вання буде сприяти залученню до суміжних 
галузей народного господарства близько 10 
млрд. гривень інвестицій, а понад 25% суми 
повернеться в бюджет у вигляді податків 
та зборів. Крім цього, будуть створюва-
тися нові робочі місця, а головне — молоді 
сім’ї отримають перспективу мати власне 
житло», — наголосив Палатний.

Народний депутат уточнив, що з боку 
бюджетного та молодіжного комітетів 
Верховної Ради є повна підтримка ініціа-
тиви відновлення пільгового кредитуван-
ня молоді, однак слово за урядом, насам-
перед Мінфіном.

Дарина ДЕНИСЕНКО, «Погляд»
Дмитро НІКОЛАЄЦЬ, «Погляд»

АРТУР ПАЛАТНИЙ: відновлення програми 
молодіжного кредитування житла зменшить відтік 
українців за кордон

СОЦПРАЦІВНИКІВ КИЇВЩИНИ 
ВІТАЛИ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ

На останньому засіданні колегії 
Києво-Святошинської райдер-
жадміністрації  голова РДА Ми-

рослава Смірнова знову ж таки зро-
била акцент на нагальних проблемах 
соціальної сфери. У нараді взяли участь 
голова Києво-Святошинської райради 
Вадим Гедульянов, заступники голови 
РДА Артем Кошик і Михайло Лєзнік, 
заступники голови райради Олександр 
Однороманенко і Дмитро Гусятин-
ський, а також керівники районних 
структур, начальники структурних 
підрозділів РДА, керівники органів міс-
цевого самоврядування та представни-
ки громадськості. 

Найперше, розглянули фінансові пи-
тання. Бюджетний рік завершується, 
плюс на часі підготовка до наступного. 

Про стан виконання районного бюдже-
ту прозвітувала начальник управління 
фінансів РДА Наталія Краснощокова. 
Вона відзначила, що доходна частина бю-
джету за звітний період поточного року 
зросла на понад 20 відсотків відносно 
показників 2017 року. Успішне напов-
нення бюджету позитивно вплинуло на 
виконання видаткової частини бюджету, 
яка, порівняно з минулим роком, значно 
зросла. Найбільше фінансуються такі га-
лузі, як соціальний захист, освіта, охоро-
на здоров’я, культура і мистецтво, спорт 
— за 9 місяців профінансовано понад 
870  млн грн з урахуванням субвенцій з 
держбюджету. 

Члени колегії одноголосно підтримали 
проект змін до бюджету, зокрема, щодо 
збільшення видатків на виплату допомо-
ги соціально незахищеним громадянам.

«Район активно розвивається. Бюджет-
на та податкова реформи дали мож-
ливість акумулювати значні кошти на 
рівні району та розподіляти їх на найна-
гальніші потреби соціальної сфери. Саме 
тому в Києво-Святошинському районі 
проводяться ремонти в освітніх, медич-
них, культурних і спортивних закладах, 
будуються нові об’єкти, закуповується 
новітнє обладнання. Громади ефективно 
розвиваються за рахунок надходжень, які 
залишаються на місцевому рівні», — за-
уважила Мирослава Смірнова.

Приділили увагу розгляду програми за-
безпечення та розвитку лікувально-про-
філактичних закладів охорони здоров’я 

району, проект якої представив началь-
ник відповідного відділу Роман Лява. Він 
наголосив, що реалізація цієї програми 
дасть змогу покращити матеріально-тех-
нічну базу медичних закладів та якість 
їх функціонування, підвищити рівень 
надання медичних послуг населенню та 
забезпечити безпеку населення на випа-
док виникнення надзвичайних станів. 
Цей проект буде поданий на чергову се-
сію райради. 

«Між районною адміністрацією та ра-
йонною радою є повне взаєморозуміння 
щодо важливості спрямування фінансу-
вання саме на соціальні питання. Ми вже 
бачимо непересічні результати спільної 
роботи. Звіт про виконання районного 
бюджету за 9 місяців свідчить про те, 
що район розвивається, бо в пріорите-
ті — створення комфортних умов для 
наших мешканців і розвиток місцевих 
громад»,  — прокоментував Вадим Геду-
льянов.

Обговорили питання дотримання за-
конодавства про працю страхуваль-
ників в бюджетній сфері. Управлінням 
соціального захисту населення в районі 
постійно проводиться консультацій-
но-роз’яснювальна робота з керівниками 
та бухгалтерами підприємств щодо запо-
бігання виплати заробітної плати нижче 

законодавчо встановленого рівня, своє-
часності сплати заробітної плати, внесків 
та обов’язкових платежів.

Зупинилися на питанні щодо заходів 
призову громадян на строкову військо-
ву службу восени 2018 року. Працівники 
військкомату, районного відділу поліції, 
райдержадміністрації, райради, а також 
органів місцевого самоврядування по-

стійно співпрацюють задля ефективної 
інформаційної роботи серед населення. 

Військовослужбовці мають знати про 
пільги, фінансову допомогу і соціальні 
гарантії, які гарантуються і виділяють-
ся як на рівні району, так і на держав-
ному.

На колегії також схвалили зміни до 
програми будівництва, реконструкції та 

ремонту об’єктів інфраструктури Киє-
во-Святошинського району.

На завершення підтримали 4 депутат-
ські звернення. Перше стосується під-
тримки воїнів АТО з м. Боярки у вирі-
шенні питання забезпечення житлом. 
Вони виступають проти незаконних, на 
їхню думку, рішень Боярської міської 
ради про передачу землі в приватні руки, 
адже за 5 років жоден воїн не отримав га-
рантованої державою земельної ділянки. 
Не враховуються інтереси й соціально-
незахищених категорій громадян. Голова 
РДА та голова райради наголосили, що 
районна влада розгляне можливість бу-
дівництва соціального житла за кошти 
районного бюджету для ветеранів бойо-
вих дій, освітян, лікарів та інших пільго-
вих категорій, коли земля буде передана у 
власність або оренду створеного атовця-
ми кооперативу.

Ще один запит депутати адресували 
також Боярській міськраді стосовно до-
помоги сім’ям, житлові права яких було 
порушено ДП «Дніпровський круг». 
Підтримали й депутатські звернення 
заступника голови райради Олександра 
Однороманенка до Забірської сільської 
ради та голови бюджетної комісії Олек-
сандра Паламарчука до Міністерства 
інфраструктури України. У підтрима-
ному депутатами зверненні йдеться про 
увімкнення пристрою оптичної сигна-
лізації (світлофора) на автошляху М-05 
(Е-95) між населеними пунктами смт 
Чабани — с. Гатне, який протягом двох 
років не працює. Це спричинило значне 
навантаження на розворот в с. Віта-По-
штова, численні порушення ПДР, збіль-
шення кількості дорожньо-транспорт-
них пригод з летальними наслідками, 
ускладнило роботу екстреної медичної 
допомоги.

Насамкінець оглянули представлену в 
РДА експозицію картин Леоніда Литвина, 
якого називають українським Ван Гогом. 
Унікальна непересічна особистість, аскет 
по життю — він лишив по собі творчість, 
яка заворожує і надихає. Частина його 
шедеврів була придбана відділом культу-
ри адміністрації і передана до музею, щоб 
зберегти частину культурних надбань 
митця на його малій Батьківщині.

Підготувала Марічка ЛЕВЧУК

Мирослава Смірнова: ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ — В ПРІОРИТЕТІ

Артур ПАЛАТНИЙ,
народний депутат України

«Сподіваюся на те, що органи виконавчої влади розуміють на-
гальність проблем української молоді та усвідомлюють, що еко-
номити на громадянах, які становлять працездатний потенці-

ал країни, не можна. Наш комітет вже звернувся з цього 
приводу до Кабміну, Міністерства регіонального розвит-

ку та Мінфіну з проханням врахувати наші пропозиції в 
проекті бюджету. Ми націлені добитися результату»

Район активно розвивається. 
Бюджетна та податкова 
реформи дали можливість 

акумулювати значні кошти на рівні 
району та розподіляти їх на найна-
гальніші потреби соціальної сфери.
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Пріоритетними завданнями у 
роботі Києво-Святошинської 
РДА є ппопуляризація спор-

ту, створення сучасних спортивних 
осередків, зміцнення матеріаль-
но-технічної бази спортивних закла-
дів, а також залучення до активного 
й здорового способу життя жителів 
району, адже фізична культура і 
спорт є запорукою здорової нації.

У жовтні унікальні багатофунк-
ціональні спортивні майданчики 
STREET FIGHT з’явилися ще у двох 
населених пунктах району — у Гатно-
му та в Святопетрівському, вслід за 
Вишневим, Бояркою та Дмитрівкою.

Ці надсучасні проекти реалізовані 
під патронатом голови Києво-Свя-
тошинської РДА Мирослави Смір-
нової та за підтримки районної ради. 

Глобальна мета цих проектів  — 
створення розвиненої соціальної 
інфраструктури, яка відповідає су-
часним потребам суспільства шля-
хом залучення сучасних технологій 
та впровадження інноваційних рі-
шень. За інженерними рішеннями 
подібних налогів в Україні немає — 
таку конструкцію у нашій країні ще 
ніколи не створювали. 

Завдяки турботі керівництва райо-
ну, діти та молодь сел Гатне та  Свя-
топетрівське,  як вдень, так і ввече-
рі зможуть вдосконалювати свою 
спортивну майстерність, міцніти-
муть і здобуватимуть перемоги як 
для рідного Києво-Святошинського 
району, так і для України в цілому. 

Києво-Святошинський район є 
лідером у розвитку спортивної інф-
раструктури по Україні. Тож, поза 
сумнівом, що поява подібних спор-
тивних майданчиків  стане альтер-
нативою для молоді на противагу 
прив’язаності до гаджетів та  вулич-
них розваг. Крім того, спорт плека-
тиме нових чемпіонів. 

Унікально сконструйовані спор-
тивні комплекси, де є все необхідне 
обладнання як для багатофункціо-
нальних тренувань, так і для занять 
бойовими мистецтвами, оснащені 
якісним обладнанням. 

Розташовані майданчики на тери-
торії закладів освіти. Там є все най-
необхідніше для тренувань — вели-
кі боксерські ринги, груші та мішки 
для відпрацювання ударів, манеке-
ни, турники та інше спортивне при-
ладдя. І все це безкоштовно доступ-
не як для тамтешніх школярів, так і 
для всіх охочих. 

Відтепер до снаги дітей відбувати-
муться заняття і з боротьби, і з бок-
су, карате, тхеквондо та інших видів 
спорту. 

Відкривали STREET FIGHT по-
чесні гості — голова Києво-Свято-
шинської районної державної адмі-
ністрації  Мирослава Смірнова, го-
лова Києво-Святошинської район-
ної ради  Вадим Гедульянов, голова 
Комітету Верховної Ради України з 
питань сім’ї, молодіжної політики, 
спорту та туризму народний депу-
тат України  Артур Палатний, на-

родний депутат України Олег Велі-
кін, Гатненський сільські голови, за-
ступник голови   Києво-Святошин-
ської РДА  Дмитро Гусятинський, 
депутат районної ради  Олександр 
Паламарчук, розробник проекту 
майданчиків STREET FIGHT Олек-
сандр Котирло.  

Після урочистостей та символіч-
ного перерізання стрічки, відбулися 
показові виступи юних спортсме-
нів, від яких усі присутні отримали 
особливе задоволення і позитивні 
емоції. 

Лише у минулому році з районно-
го бюджету на розбудову спортив-
ної інфраструктури було виділено 
26 млн грн.

«Ми багато працюємо для роз-
витку фізичної культури і спорту 
в районі. Хочемо створити хороші 
умови для занять спортом в кож-
ному населеному пункті, а також 
показати, що у Києво-Святошин-
ському районі спортом займатися 
престижно»,  — підкреслила Ми-
рослава Смірнова. 

Грамотами голови РДА, голови 
райради були відзначені спортсме-
ни та меценати, ті, хто своєю що-
денною працею розвивають спорт у 
селі, виховують дітей і молодь здо-
ровими, успішними, справжніми 
патріотами своєї країни. 

У свою чергу громади сіл дякува-
ли керівництву району за ініціативу 
у відкритті спортивних комплексів 
на території їхніх сіл. 

Зокрема, була відзначена турбота 
Мирослави Михайлівни освітою, 
вихованням, фізичним загартуван-
ням  юного покоління києво-свято-
шинців.

Діти ж з радістю тестували спор-
тивне приладдя.

Відтепер ці соціальні об’єкти ста-
нуть головною спортивною локаці-
єю і в Гатному, і у Святопетрівсько-
му, основним центром з підготовки 
спортсменів.

Закінчення. Початок на сторінці 1.

• НОВИНИ РАЙОНУ •

СУЧАСНІ СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ STREET FIGHT З’ЯВИЛИСЯ  
У ГАТНОМУ І В СВЯТОПЕТРІВСЬКОМУ

ЛЮДИНІ ПІД СИЛУ ВСЕ: ЖИТЕЛЬ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 
БОЛОТО ПЕРЕТВОРИВ НА ОЗЕРО

Через 37 років у Києво-Святошинському районі відно-
вили водойму і планують облаштувати зону відпочинку. 

Водойма у лісі між Хотовом і Новосілками в районі заки-
нутого лісництва припинила своє існування ще у 1981 році. 
На її місці утворилося болото.  

Жителі прилеглих сіл жалкували не так за рибою, яка 
рясно водилася в цих місцях, як за знищеною природою та 
зруйнованою екосистемою. 

Тож ініціативний місцевий  житель Владислав Тетерук 
взяв справу в свої руки, вирішивши самотужки, не споді-
ваючись ні на кого, відновити озеро. 

Для створення нової греблі довелося насипати 600 м3 
ґрунту. Роботи ще чимало, але вже навіть перші результати 
тішать око. 

До благої справи долучилися всі небайдужі. Вкотре пе-
реконуюся, що людині під силу все. Ймовірно, відтепер це 
було улюблене місце для відпочинку місцевих жителів.

КРОК НАЗУСТРІЧ: У БОЯРЦІ ВІДБУВСЯ МАЙСТЕР-КЛАС 
НА ТЕМУ ІНКЛЮЗІЇ

30 жовтня в Києво-Свято-
шинському центрі соці-
ально-психологічної ре-

абілітації відбувся майстер-клас 
з емпатії до людей, що мають об-
межені можливості. Учасники зу-
стрічі за допомогою різних вправ 
пробували відчути ті ж емоції, які 
відчувають люди з інвалідністю, 
стикаючись з труднощами.

Майстер-клас відбувся в рамках 
проекту Києво-Святошинського 
центру соціально психологічної ре-
абілітації під однойменною назвою 
«Крок назустріч». До проекту долу-
чилась організація YMCA Boyarka, 
президент якої — Вікторія Трофі-
мова, і стала ініціатором події. «Ми 
долучилися, тому що ця тема нам 
теж не байдужа. Наша організація 

існує вже 3 роки в нашому місті. Ми 
працюємо з молоддю на різні теми 
— молодіжний розвиток, професій-
ний розвиток, іноземна мова. Крім 
того стараємось відкриватитакі 
теми, як сьогодні — інклюзивність, 
відкритість до всіх», — розповіла 
Вікторія.

На зустрічі учасники май-
стер-класу знайомились в інтерак-
тивній формі, а потім працювали в 
групах. Головною темою програми 
був розвиток емпатії — відчуття 
емоцій співрозмовника, зокрема 
людей з інвалідністю. Серед за-
вдань — зав’язати кросівки однією 
рукою, розгорнути цукерку в ку-
хонних рукавичках, зафарбувати 
клітинки в зошиті не провідною 
рукою і так далі.

Учасники майстер-класу після 
виконання таких завдань обго-
ворювали свої відчуття — як це, 
мати обмежені можливості. І ко-
жен робив для себе власний ви-
сновок.

Наприкінці заходу вчилися, як дя-
кувати, просити вибачення та нази-
вати своє ім’я жестовою мовою. «Я 
донесла свій меседж. Це мене дуже 
радує. Я бачила цікавих людей. І 
якщо кожен із них в супермаркеті 
принаймні подякує жестовою мо-
вою людині, яка втратила слух, це 
для мене дуже велика перемога», — 
підсумувала Вікторія.

Участь у події також взяли дві 
американки-волонтерки з Корпу-
су Миру, які приїхали до України в 
YMCA Boyarka за обміном.

Ось вони, основні пункти домовленостей, прописа-
них у меморандумі :

Меморандум підписується між: «Євро 2000», ВМР (Ви-
шнева міська рада) і представниками громадськості — 
жітелями Вишневого.

Меморандум має силу договору про наміри і зобов'я-
зує сторони укласти договір про співпрацю відразу піс-
ля прийняття такого рішення на найближчій сесії ВМР 
(2 тижні).

Саме цей договір про співпрацю є юридичним докумен-
том, який передбачає обов'язки сторін і відповідальність 
за їх невиконання.

За домовленостями жителі Вишневого отримують обла-
штований парк за кошти «Євро 2000» в розмірі не менше 
14 000 000 грн і площею 4.3 га, а також навчально-вихов-
ний комплекс на 500 місць на земельній ділянці площею 
1,3 га.

Земельні ділянки, на яких буде розташований парк та 
НВК виходять з-під оренди «Євро 2000» і залишаються у 
власності громади міста.

Створюється робоча група з контролю за виконанням 
умов меморандуму. Будь-який житель міста Вишневого 
може взяти участь в робочій групі.

Будь-який житель Вишневого зможе проконтролювати 
будівництво парку та НВК і матиме вільний доступ на 
буд  майданчик.

За домовленостями з ВМР пустирник за церквою біля 
ставка буде з часом облаштований і об'єднаний в єдиний 
комплекс.

18 вересня, чітко за домовленістю, о 10:00 забудовник 
продовжив будівельні роботи, а найактивніші жителі 
розпочали контроль та благоустрій території.

І тут розпочалося найцікавіше — громада розділилася 
на два табори, кожен почав тягнути на себе «ковдру»: 
одні активісти не вірять у силу меморандуму та вважа-
ють, що це лише черговий обман, а тому вони лише за 
безкомпромісне рішення — мати парк на 10 га та закон-
ність; інші — за угоду, адже впевнені, що краще мати хоч 
щось, ніж роками бігати по судах.

«Я живу у Вишневому трохи більше 14 років і на тери-
торії славнозвісних 10 га завжди був пустир з подекуди де-
ревами та городами. Так  багато суперечок щодо цієї те-
риторії, проти/за. Більшість проти парку на 5 га, вважа-
ють це зрадою. Кожний має право на свою думку і їі вільне 
висловлювання.  За останній рік боротьба за 10 га стала 
такою бурхливою, такою наполегливою. Ця боротьба по-
ділила людей на  дві частини, багатьох пересварила між 
собою, посіяла неприємні чутки та плітки. А мала би 
об'єднати!», — прокоментувала Ольга Романенко, юрист 
та місцева жителька.

«На сьогоднішній день ведуться роботи по створенню 
парку на 4 гектарах. Тільки 2,5 гектари будуть забудо-
вані будинками. Інше — прибудинкова територія. Від-
воюйте 6 гектарів — і ми до парку в 4 гектари додамо 
6. Знесіть будинки. Зробіть це. А я поки буду будувати 
парк. Тому що я прийшов навесні будувати парк, я садив 
дерева і захищав дерева», — сказав Ігор Гришачов, житель 
Вишневого.

Сторона скептично налаштованих активістів та жителів 
Вишневого вороже ставляться до меморандуму та вва-
жає, що він є незаконним та призведе до «кричущих» не-
гативних наслідків для міста, а саме: позбавить громаду 
Вишневого права на повноцінний парк на 10 гектарах,  а 
отже — на чисте повітря, місця для сімейного відпочинку 
і проведення безпечного дозвілля; призведе до порушен-
ня норм чинного законодавства;  надасть органами міс-
цевого самоврядування Вишневого права на використан-
ня захопленої земельної ділянки для тотальної забудови 
міста багатоповерхівками.

«Меморандум — це просто жахливий прецедент для всі-
єї України. Є доведений факт незаконних дій забудовника 
і замість того, щоб добитися через суд скасування дого-
вору, який є нікчемним, наш мер йде на угоду зі злочинцем. 
Тоді де закон в Україні? Для чого тоді нам суди і взагалі 
верховенство права? Виходить кожен може робити що 
завгодно, обкрадати кого завгодно, а потім просто від-
дати половину вкраденого і підписати меморандум? Це ж 
абсурд!», — наголошує Наталія Коробенко, місцева акти-
вістка.

Жителі навіть створили петицію, в якій зазначається, 
що громада прагне не допустити на черговій сесії Вишне-
вої міської ради, прийняття рішення про укладення дого-
вору про співпрацю, предметом якого є забудова земель-
ної ділянки загальною площею 10,2516 га у Вишневому 
по вул. Святошинська та вул. Машинобудівників.  Грома-
ду підтримав і народний депутат України та член Комі-
сії з протидії та запобігання корупції Юрій Дерев’янко. 
На черговій сесії ХХХІІІ сесії Вишневої міської ради, що 
відбулась 25 жовтня, він вимагав негайно припинити не-
законні дії у місті та звернутися за допомогою до досвід-
ченого адвоката, аби захистити свої права.

«Земельна ділянка із під носа вкрадена і використову-
ється, жодні дії стосовно того, щоб подати до суду у мі-
сті не здійснювались. А влада активно цьому сприяє», — 
зауважив народний обранець.

Отже, депутати ухвалили рішення перенести затвер-
дження меморандуму на наступне засідання для подаль-
шого його розгляду. Протистояння у Вишневому триває.

ПАРК ВИШНЕВОГО «РОЗКОЛОВ» 
ГРОМАДУ НАВПІЛ

Ольга АВЕРІНА, «Погляд»
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 КРЮКІВЩИНА. Увечері, 2 листопада, на 
Крюковщині Києво-Святошинського району ста-
лася ДТП. Внаслідок лобового   зіткнення авто-
мобілів Volkswagen та Fiat, постраждала жінка та 
двоє дітей.

Про це повідомив «Київ Оперативний».
Зазначається, що аварія сталася у житловому 

комплексі Акварель-2. Усіх травмованих госпіта-
лізовали до районної лікарні. Причини та обста-
вини ДТП з’ясовують правоохоронці.

 ВІТА-ПОШТОВА. У с. Віта-Поштова по вул. 
Шевченка стався інцидент: в останній день жовтня 
загорівся приватний автобус. 

До місця виклику виїздили чергові караули 33-ї 
Державної пожежно-рятувальної частини та 51-го 
Державного пожежно-рятувального поста м. Бо-
ярка.

Внаслідок пожежі власник автобуса отримав опі-
ки I-II ступеня, а саму автівку було вщент знищено 
по всій площі.

Під час гасіння залучалось 2 одиниця техніки та 8 
рятувальників особового складу.

Рятувальники локалізували пожежу впродовж 
години. Причина її виникнення встановлюються. 

 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН. 
Ввечері 28 жовтня на автодорозі Київ-Одеса заги-
нув 40-річний житель Львівщини.

Пішоходові вдалося перетнути три полоси руху в 
напрямку столиці, перелізти через відбійник, а при 
спробі продовжити рух по трасі в Одеському на-
прямку на нього наїхав спочатку автомобіль «Toyota 
Avensis», а потім «Chevrolet Aveo».

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий 
загинув на місці. 

За даним фактом відкрито кримінальне прова-
дження, триває досудове розслідування. 

Відомо, що максимальна швидкість руху, дозволе-
на на ділянці дороги, де трапилася ДТП, - 110 км/
год. Місце аварії до категорії місць концентрації 
ДТП не відноситься.

 МУЗИЧІ. У селі Музичі Києво-Святошин-
ського району місцеві жителі затримали та пере-
дали поліції чоловіка, який розбещував 10-річну 
дівчинку на очах у її 6-річної подруги. Зловмис-
ник був сусідом дитини, проживав в одному гур-
тожитку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київщи-
ни.

За словами громадян, він вчинив щодо малоліт-
ньої розпусні дії, загалом часто хуліганив і злов-
живав спиртним.

Потерпілу дівчинку разом із мамою доправили 
до лікувального закладу для надання необхідної 
медичної та психологічної допомоги. Правоохо-
ронці опитують місцевих жителів та перевіряють 
чоловіка на причетність до скоєння аналогічних 
злочинів.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК 
України. До обрання міри запобіжного заходу він 
перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 156 
(розбещення неповнолітніх) Кримінального ко-
дексу України. Досудове розслідування триває.

 ВІТА-ПОШТОВА. Прокуратура Київської 
області вимагає через суд повернути державі зе-
мельну ділянку лісового фонду на території Ві-
то-Поштової сільської ради.

Рішенням Києво-Святошинського районного 
суду у березні 2018 році, яке набрало законної 
сили, задоволено позов прокуратури в інтересах 
держави в особі Кабінету Міністрів України до 
Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошин-
ського району та громадянина про визнання не-
дійсним рішення та витребування земельної ді-
лянки із незаконного володіння.

Судом встановлено, що в порушення вимог зе-
мельного та лісового законодавства рішенням Ві-
то-Поштової сільської ради у 2009 році передано 
у приватну власність земельну ділянку площею 
0,15 га для будівництва та обслуговування жит-
лового будинку і господарських будівель і споруд, 
яка перебувала у постійному користуванні ДП 
«Київське лісове господарство» без вилучення її 
з Держлісфонду та згоди землекористувача, а та-
кож з порушенням порядку зміни цільового при-
значення.

Під час виконання вищевказаного судового рі-
шення встановлено, що з метою уникнення по-
вернення на користь держави спірної земельної 
ділянки та виконання рішення суду, відповідачем 
проведено її відчуження на користь іншої особи.

До Києво-Святошинського районного суду 
пред’явлено позов до останнього власника про 
витребування з незаконного володіння земельної 
лісової ділянки вартістю 150 тис грн на користь 
держави в особі Кабінету Міністрів України.

• НА ЧАСІ •

Сторінку підготували Ольга АВЕРІНА 
і Катерина БЕНКЕ

КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

Для оздоровлення пацієнтів, 
які мають суттєві вади зору, 
функціонує одна база відпо-

чинку — Боярський будинок для нез-
рячих УТОС. Він є спеціалізованою 
реабілітаційною оздоровчо-профі-
лактичною установою, призначеною, 
головним чином, для проведення пси-
хологічної реабілітації та інтеграції 
в суспільство осіб з інвалідністю, їх-
нього відпочинку, зміцнення здоров’я 
та профілактичного лікування. 

Проте останніх зо три роки він пе-
ребуває у занедбаному стані: пошар-
паний, порослий грибком... Впродовж 
кількох останніх років куди тільки не 
зверталися люди з інвалідністю: і до 
державних мужів, і до ЗМІ з прохан-
ням почути їх і допомогти з ремонтом 
приміщення.

Зрештою, уряд на своєму засіданні 
31 жовтня 2018 року ухвалив рішен-
ня щодо виділення за рахунок коштів, 

передбачених у спеціальному фонді 
Державного бюджету України на 2018 
рік для капітального ремонту спаль-
ного корпусу Боярського будинку 
відпочинку Українського товариства 
сліпих видатків в обсязі 1 498,66 тис. 
гривень.

Путівки для осіб з інвалідністю внас-
лідок порушень зору надаються безко-
штовно. 

Прийняття розробленого Міністер-
ством соціальної політики розпоря-
дження Кабінету Міністрів «Питання 
соціального захисту осіб з інвалід-
ністю по зору» надає можливість по-
кращити надання послуг з відпочинку 
та оздоровлення осіб з інвалідністю з 
порушеннями зору шляхом проведен-
ня капітального ремонту в спальному 
корпусі Боярського будинку відпочин-
ку Українського товариства сліпих, 
умови перебування в якому на сьогод-
ні є незадовільними.

У четвер, 9 листопада, відбудеться 
патріотична акція — Україна пи-
сатиме 18-й  радіодиктант націо-

нальної єдності, який символічно про-
ведуть у День української писемності 
та мови. Він традиційно складатиметь-
ся з близько 150 слів.

Офіційне гасло цьогорічного захо-
ду  — #пишеморазом. Воно підкрес-
лює основну мету диктанту: 
єднання навколо мови. Радіо-
диктант  — не просто засіб пе-
ревірити власну грамотність, а 
насамперед масштабний націо-
нальний флешмоб.

Українці у різних куточках 
Батьківщини й далеко за її ме-
жами, студенти, курсанти, 
вчителі, лікарі, державні мужі, 
прості українці, небайдужі до 
рідного слова, щороку пишу-
чи диктант, творять українську 
хвилю єдності!

«З року в рік, радіодиктант 
об’єднує українців із різних ку-
точків світу. Для Українського 
радіо – це знакова подія. Щоро-
ку зростає кількість і геогра-
фія учасників радіодиктанту. 
Але саме зараз, у час війни на Сході 
України та анексії Криму, радіодик-
тант може стати одним з об’єд-
навчих елементів всередині країни. 
У цей день вся Україна увімкне раді-
оприймачі і візьме участь в акції, яка 
дасть можливість громадянам само-
ідентифікуватись», — підкреслив 

генеральний продюсер Українського 
радіо Дмитро Хоркін.

Прес-конференція з приводу раді-
одиктанту відбулися 5 листопада об 
11:00 у прес-центрі будівлі Українсько-
го радіо на вул. Хрещатик, 26.

Учасники:
• генеральний продюсер UA: Україн-

ське радіо Дмитро Хоркін;

• проректор КНУ імені Тараса Шев-
ченка Володимир Бугров;

• кураторка акції Аліна Акуленко;
• доцент Київського університету іме-

ні Б.Д. Грінченка Олександр Авраменко, 
який готуватиме і диктуватиме текст.

Основна київська локація — ауди-
торія імені Михайла Максимовича, 

розташована в Червоному корпусі 
Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка. Там писа-
тимуть диктант представники медіа, 
мистецтва та інших галузей — їхні 
імена буде оголошено незабаром. До-
лучаться до проекту й регіони: локації 
для написання диктанту облаштують 
у навчальних закладах по всій країні. 

Але взяти участь у радіодик-
танті зможе кожен охочий у 
будь-якому куточку світу — 
достатньо лише мати під ру-
кою аркуш паперу та ручку. 
Також можна організувати 
власну локацію і таким чи-
ном стати співорганізатором 
акції.

Українське радіо запрошує 
усіх охочих не лише долучити-
ся до написання, а й створити 
власний осередок диктанту —  
зібратися родиною, колекти-
вом чи з групою друзів, адже 
мета акції —  не перевірка гра-
мотності, а єднання.

Диктант слід надсилати на 
адресу Українського радіо: 
Київ-1, Хрещатик, 26. Переві-

рятимуться лише роботи, надіслані 9 і 
10 листопада, а ті, хто напише диктант 
без помилок, будуть відзначені симво-
лічними призами

Тож, 9 листопада о 12:00 усі небай-
дужі до рідного слова долучайтеся до 
написання Всеукраїнського радіодик-
танту національної єдності!

ЗРОСТАННЯ ТАРИФІВ НА ТРАНСПОРТ

РАДІОДИКТАНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ ГУРТУЄ 
УКРАЇНЦІВ

Із жовтня цього року зросли тарифи на проїзд у більшості 
маршрутних автобусів Київщини. Перевізник змушений 
змінювати ціни через збільшення на 30% вартості на па-

ливно-мастильні матеріали та підвищення вартості на ремонт 
транспорту.

Денис Зерченко, активний учасник житель Вишневого зазна-
чає, що підвищення цін може бути незаконним. «Також хочу 
нагадати, що з 2017-го року в нових Договорах (а маршрут 
№301 в цьому році отримав нового перевіника, ПП «А.Т.Н.», 
і він працює саме на умовах нового Договору) підвищення 
вартості проїзду має письмово узгоджуватись з облдержад-
міністрацією», — зазначає вишнівчанин.

Наразі, щоб доїхати з Києва до Вишневого чи Боярки, необ-
хідно віддати від 18 до 21 гривні. 

Раніше КОДА повідомила, що через велику кількість листів 
від перевізників з проханням підвищити вартість проїзду, 30 
жовтня у приміщенні адміністрації  мала б відбутися робоча 
нарада, на якій узаконили б нові тарифи. До участі у нараді 
запрошували тільки  перевізників Київської області. 

Депутат обласної ради Наталя Музиченко на своїй сторінці у 
Facebook обурилась щодо «таємності» робочої наради. «Най-
більше мене обурило те, що працівники департаменту інфра-
структури і транспорту, очолюваного паном Чередніченком, 
на моє питання про дату і час наступної наради зухвало від-
повіли, що вона буде проходити в закритому режимі і про дату 
будуть поінформовані лише перевізники!», — написала Наталя.

Утім нараду перенесли у зв’язку з призначенням нового гу-
бернатора Київщини.

ДОВГООЧІКУВАНЕ ПРОЗРІННЯ: БОЯРСЬКИЙ БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
СЛІПИХ ВІДРЕМОНТУЮТЬ ЗА ДЕРЖАВНИЙ КОШТ

Київський апеляційний суд відмовив у задоволен-
ні скарги на рішення щодо арешту земель ДП ДГ 
«Чабани», які Національна академія аграрних 

наук незаконно передала Гатненській сільській раді.
99 незаконно привласнених ділянок роздали учасникам 

АТО та співробітникам СБУ.
До Київського апеляційного суду звернувся один із влас-

ників ділянки. Апелянт зазначив, що ймовірно доказів 
щодо незаконності привласнення земель немає, адже жод-
на причетна посадова особа не отримувала повідомлення 
щодо підозри. Однак суд відмовив апелянтові у задоволенні 
скарги, адже арештоване майно є доказом у розслідуванні.

Нагадаємо, 23 січня на 11,45 гектарів землі, які належа-
ли НААН, було накладено арешт. Земельна ділянка чис-
лилась у структурі Державного підприємства Дослідно-
го господарства «Чабани», яке підпорядковується Націо-
нальному центру «Інститут землеробства» НААН. Мета 
використання землі – здійснення досліджень та проведен-
ня експериментів.

Ще у жовтні 2015 року ДП ДГ «Чабани» звернулись до 
Держ геокадастру, щоб добровільно відмовитись від землі, 
адже досліди на ній не проводили. Ділянку перевели до зе-
мель запасу у власність Гатненської сільської ради, яка поді-
лила територію на 100 частин та 99 з них роздала учасникам 
АТО та співробітникам СБУ.

ЗЕМЛІ, НЕЗАКОННО РОЗДАНІ 
ГАТНЕНСЬКОЮ СІЛЬРАДОЮ, 
ЗАЛИШАТЬСЯ ПІД АРЕШТОМ
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Лос-Анжелес, США
 Griffith Park

Лондон, Великобританія
 Richmond Park

Ванкувер, Канада 
Stanley Park

Перт, Австралія  
Королівський парк

Нью-Йорк, США 
Центральний парк

площа 1740 га площа 955 га площа 404 га

площа 400 га

площа 341 га

Біла Церква, 
парк «Олександрія»

Умань, парк «Софіївка» Київ, Голосіївський парк

Харків, 
Центральний парк

Черкаси, 
парк «Сосновий бір»

Бровари, Парк Перемоги

Буча, 
Бучанський міський парк

площа 405 га площа 179 га площа 126 га

площа 130 га площа 50 га площа 32 га

площа 42 га

ГЛЯНЦЕВІ ПАРКИ ІРПЕНЯ 
КРІЗЬ РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ

ОСЬ ЯКИЙ ВИГЛЯД МАЮТЬ СПРАВЖНІ ПАРКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Ірпінські чиновники (вони ж — 
«Нові обличчя» і партія забудов-
ників, вони ж — інноватори, ру-

шійна сила ірпінських покращень та 
перетворень, меценати і філантропи 
— останні сім слів, як на мене, можна 
писати в лапках) дуже люблять хизу-
ватися ірпінськими парками. Їхньою 
мімішністю, вишуканістю, ландшаф-
тними  родзинками, мангалами-оле-
нями та іншими дрібничками. Так їх 
гордість обкутує від «сотвореного», 
що вони залюбки там знімкуються, 
дріботять перед об’єктивами те-
лекамер, туди ж і усіх гостей міста 
екскортують на оглядини. А куди ще 
їх поведеш? На заплаву, котра більше 
скидається на смердюче болото? Чи 
на якусь із вулиць котроїсь із ірпін-
ських Ліній, де подекуди ні тротуарів, 
ні люків каналізаційних, ні  асфальту 
немає?  А може на «Синергію»? Не смі-
шіть. Там, аби прогулятися, потріб-
но всіх місцевих розігнати — занадто 
щільно заселена територія...

ПАРКИ, КАЖЕТЕ?
Насамперед, що таке парк?
Всезнаючий Інтеренет тлумачить це 

поняття так: парк – озеленена відкрита 
територія, призначена для відпочинку.

Нібито все сходиться. Однак не поспі-
шайте, є ще одне поняття. Йменується 
воно «сквер». Так от, все те ж розумне 
всесвітнє павутиння дає таке визначен-
ня: сквер — озеленена упорядкована 
територія всередині промислової або 
житлової забудови.

Тепер зрозуміли різницю? Якщо ні, то 
ще раз погляньте  на нібито Центральний 
парк в Ірпені. Наліво. Направо. Фрон-
тально. Спробуйте озирнутися. Окину-
ли поглядом масштаби будівництв? То у 
вас ще залишилась переконаність, що то 
парк? Парк??? 

КАЖЕТЕ, ПАРК?
Ви взагалі парки бачили? Про закор-

донні не йдеться. Можете подивитися 
на світлини. Мова про українські парки. 
Справжні і розкішні. У Білій Церкві. Або 
в Умані. У Харкові. Або ж навіть поряд, у 
Києві. Той же Голосіїівський імені Риль-
ського (так, саме того Максима Риль-
ського, чий будиночок у Ірпені навіть 
фашисти під час окупації не зруйнували, 
зате у липні 2015-го на його місці з’явив-
ся черговий супермаркет). Ви знаєте, 
яка площа цього парку? 130 гектарів! А 
«Олександрія» у Білій Церкві займає аж 
405 га. В Умані «Софіївка» — 179. В Яго-
тині — 131. В Броварах — 32. А в сусідній 
Бучі народ аж на 42 гектарах відпочиває.

А тепер спробуйте вгадати, яка ж площа 
головного парку Ірпеня. Ніколи не вгада-
єте. І не дивіться у Вікіпедію. Вона, м’яко 
кажучи, перебільшує інформацію про 
площу в 10 га. Немає там уже тих десяти 
гектарів. І ніхто не знає, скільки там їх за-
лишилося після чергового перерозподілу 
комунальних земель між забудовниками. 
Якщо 6-7 назбирається, то буде добре...

Ви і далі будете говорити, що Ірпінь — 
місто парків?

УКРАЇНСЬКА ШВЕЙЦАРІЯ? ВИ 
СЕРЙОЗНО?

Якщо всі аргументи, наведені вище, вас 
не переконали, то, можливо, наступні 
зможуть. Останнім часом по всій нашій 
великій країні ширяться агітки з Ірпеня. 
Їх знаходять у своїх поштових скриньках 
мешканці Івано-Франківська, Тернополя, 
Києва, Полтави, Львова, Черкас, Луцька, 
Вишневого, Вишгорода... На них — гарні, 
глянцеві краєвиди Ірпеня та Приірпіння 
із закликом переїздити в... «українську 
Швейцарію». Круто? Саме так забудов-
ники з «Нових облич» вирішили месе-
джувати потенційним інвесторам, щоби 
ті купували квадратні метри у цьому вже 
100 000-му місті.

Не буду знову нагадувати про інфра-
структуру, яка навіть для 50 тисяч меш-
канців наразі надто замала і застаріла. І 
про дитячі садки зі школами нічого не го-
воритиму. Якщо маленькі тернополяни 
чи францківці хочуть чекати  своєї чер-
ги у дитячі шкільні та дошкільні заклади 
роками — милості просимо до нас.

Єдине, про що хочу сказати — про 
Швейцарію. Чи є спільність у неї та Ір-
пеня? Мабуть, якась і є. Але не в якості 
життя та комфорті. І не в мальовничих 
краєвидах. І тим паче, не в парках та 
скверах. Власне, хотілося б запитати ір-
пінських піарників: а з якою швейцар-
ською територією ви порівнювали Ір-
пінь? З Берном? Цюріхом? Чи Женевою? 
І зрештою — звідки висновок, що це саме 
«українська Швейцарія»? 

Якщо порівнювали з Женевою, то мали 
б знати, що всі либонь парки зі скверами 
Ірпеня легко помістяться на території 
Женевського гольф-клубу, котрий за-
ймає площу понад 60 га. А парків і скве-
рів у 200 000-му місті на березі мальов-
ничого озера більше двох десятків. Їхня 
площа — майже 200 га. Це якщо не ра-
хувати сотні гектарів навколишніх лісів.

Якщо ж брати Цюріх (це місто має сьо-
годні мешканців близько 400 тисяч), то 
рекреаційні зони цього населеного пунк-
ту, котрий двічі був першим у номінації 
«Найкраща якість життя у світі», станов-
лять близько 300 га. 

Для прикладу скажу, що до вселенської 
забудови в Ірпені було приблизно 400 га 
зелених зон. Так кажуть старожили. За-

раз їх залишилось приблизно разів у 8 
менше. І всі вони «турботливо» порізані 
на «парки та сквери». Не дивно — парк 
з лісу зробити мабуть легше. Чи не так?

Але в Швейцарії так не роблять. Пар-
ки там закладають і вирощують десяти-
літтями. А ліси — велика недоторканна 
цінність. У Швейцарії 80% лісу, за свід-
ченням телеканалу ICTV, в приватних 
руках, але власник не має права без 
спеціального дозволу зрубати жодне 
дерево. Якщо вже йому це дозволять,то 
лише раз на 10 років. Навіть на вируб-
ку одного дерева потрібен спеціаль-
ний дозвіл лісника і переконливі аргу-
менти…

Це тільки про зелені зони. Про швей-
царську питну воду, чисте повітря, со-
ціальну сферу, про тротуари, котрі ми-
ються спеціальною технікою, прозорість 
влади краще не говорити, бо це інфікує 
вірусом когнітивного дисонансу навіть 
свідків покращень.

Тож схожі ми на Швейцарію?

ОСТАННІЙ АРГУМЕНТ...
Тут тільки цифри. Скільки коштують 

парки та сквери Ірпеня? Прошу зазначи-
ти, що їх «штампують» не за кошти «фі-
лантропів» та «меценатів», а  за гроші з 
міського бюджету, тобто кожен житель 
міста інвестує в них якусь частку  своїх 
фінансів. Так скільки вони коштують? З 
того, що останнім часом з’явилося у від-
критих джерелах: Парк письменників — 
15 000 000 гривень, Парк «Незнайко» (чи 
як його назвати правильно?) — близько 
30 000 000 гривень... 

Для прикладу: реконструкція парку 
«Перемога» у Броварах (площа 32 га) 
коштувала 8 000 000 бюджетних гривень. 
Там теж є доріжки, скульптури, лави для 
відпочинку, мангали...

Інший приклад. Бучанський міський 
парк. Площа 42 гектари. Він міському бю-
джету обійшовся у 12 000 000 гривень...

Ще є питання?

Борислав БЕРИНДА, «Погляд»
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АЛЛА ЧЕРКАСОВА, ТРЕНЕР 
БОЯРСЬКОЇ ДЮСШ, — ЧЕМПІОНКА 
СВІТУ З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

У ВИШНЕВОМУ СПОРТСМЕНИ ВИБОРЮВАЛИ КУБОК 
КИЇВЩИНИ З КІКБОКСИНГУ

ВИХОВАНЦІ КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКОЇ ДЮСШ – КРАЩІ 
З-ПОМІЖ ДЗЮДОЇСТІВ ЄВРОПИ

“БОЯРСЬКІ БОГАТИРІ” 
ЗАПРОШУЮТЬ НА 
ЗМАГАННЯ З ВІЛЬНОЇ 
БОРОТЬБИ

ЖІНОЧІ ФУТБОЛЬНІ 
КОМАНДИ ЗМАГАЛИСЯ  
У  ВИШНЕВОМУ  НА 
ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ  
ЗА КУБОК СЕЗОНУ   
2018-2019

БОЯРСЬКІ ТХЕКВОНДИСТИ НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ — В ЧИСЛІ КРАЩИХ

«ВІЛЬНА ПІРАМІДА»: У БІЛОГОРОДЦІ ВІДБУВСЯ  VІІ ТУРНІР 
З  БІЛЬЯРДУ

З 20 по 28 жовтня 2018 року столиця 
Угорщини Будапешт приймала Чемпіонат 
світу з боротьби.

29-річна українка Алла Черкасова, тре-
нер Боярської ДЮСШ, стала чемпіонкою 
світу з вільної боротьби і принесла першу 
нагороду збірній України.

У фінальному поєдинку вагової категорії 
68 кг Черкасовій протистояла дворазова 
чемпіонка Європи і чемпіонка світу серед 
спортсменів до 23 років, володарка срібла 
та бронзи дорослого чемпіонату Європи 
Кумба Ларок з Франції. Алла Черкасова 
перемогла у фінальній сутичці з рахунком 
15:10. Перед цим у півфіналі українка пе-
ремогла борчиню з Китаю  Шень Чжоу з 
рахунком 11:8. 

Вітаємо чемпіонку Аллу Черкасову та її 
тренера Олексія Мельника з такою бажа-
ною і заслуженою перемогою!

Відкритий Кубок Київської області 
з кікбоксингу WAKO приймала у Виш-
невому Києво-Святошинського райо-
ну новенька сучасна спортивна арена 
«Favorite Fit». 

Кікбоксинг – вид спорту, який набирає 
все більшої популярності. Це поєднання 
технік боксу з прийомами східних єди-
ноборств (удари ногами, підсічки, кидки 
тощо). Відомо, що що одним з перших 
чемпіонів світу з кікбоксингу був Віталій 
Кличко, а також Денис Берінчик – сріб-
ний призер Олімпійських Ігор і чемпіона-
ту світу. Заняття з кікбоксингом дали їм 
необхідну фізичну підготовку, і проклали 
шлях до подальших успіхів у професійно-
му боксі. 

Місто приймало кікбоксерів з різних 
куточків України. Учасники з Київщи-
ни, Києва, Харківської, Житомирської 
та Хмельницької областей впродовж 3-х 
днів, з 26 по 28 жовтня, демонстрували 
свою майстерність на килимі та боксерсь-
кому ринзі спорткомплексу, щоб виборо-
ти кубок WАКО. 

В урочистій церемонії відкриття, яка 
традиційно передувала початку змагань, 
взяв участь Сергій Тимофєєв, начальник 
Управління фізичної культури і спорту 
Київської облдержадміністрації. Сергій 
Олександрович наголосив про важливість 
розвитку на Київщині такого мужнього 
виду спорту, в якому поєднуються тех-

ніка і правила боксу з прийомами східних 
єдиноборств, та подякував в першу чергу 
батькам, які приводять своїх діток в секції 
кікбоксингу. 

За результатами змагань, володарем Куб-
ку Київщини став Олександр Харченко зі 
спортивного клубу «Барс» (м. Боярка). На  
рахунку клубу 26 золотих, 17 срібних та 11 
бронзових нагород. Срібло змагань отри-
мав  КЛУБ KimeychukTeаm (Київська об-
ласть), здобувши 9 золотих, три срібних та 
одну бронзову медаль. А третє місце серед 
клубів посів КДЮСШ «Ринг» (Київ) – 8-4-
3. Загалом було 25 кубків.

27-28 жовтня у м. Копер (Словенія) від-
бувся черговий Кубок Європи з дзюдо се-
ред кадетів до 18 років. Представниць-
кий відкритий турнір зібрав більш, ніж 
300 дзюдоїстів від 25 країн світу. 

Спортсмен з Києво-Святошинського 
району Богдан Пушенко здобув перемогу 
у ваговій категорії до 81 кг. Інший спор-
тсмен,  Антон Плахотнюк,   посів 5 місце 
ваговій категорії + 90.

Вітаємо вихованців Києво-Святошин-
ської ДЮСШ та їхніх тренерів Мужчи-
ну  В. В., Гостара В. В. з високими резуль-
татами на європейській спортивній арені.

10 листопада о 10:30 у Боярській 
ЗОШ  №5 (вул. Богдана Хмельницько-
го, 57-а) відбудеться Відкритий Кубок 
міста  з вільної боротьби «Боярські бо-
гатирі».

Організатори змагань — Боярська 
міська ДЮСШ та ДЮСШ «Максимум» 
Києво-Святошинської РДА. У Кубку мо-
жуть брати участь молоді бійці віком до 

2 листопада на міському стадіоні 
Вишневого відбувся чемпіонат України з 
футболу серед жіночих команд. 

Футбольна команда СК «Вишневе» пе-
ремогла житомирський ФК «Полісся» з 
рахунком 5:0. 

У першому таймі вишнівчанки здобули 
перевагу над суперницями та посіли дру-
ге місце у загальному заліку  першого кола 
змагань чемпіонату України з футболу се-
ред жіночих команд.

Із 2 по 3 листопада у Львові проходив чемпіонат України з 
тхеквондо ВТФ серед ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ, УФК та 
спортивних клубів. 

Участь у змаганнях взяли близько 1000 спортсменів у складі 62 
команд з 19 регіонів України.

Честь Київщини захищали 25 бійців ДЮСШ «Максимум» (Бо-
ярка), 32 тхеквондиста ДЮСШ Ірпінь та трійка бійців Київсько-
го обласного осередку тхеквондо ВТФ.

Підопічні Артема Процуна — ДЮСШ «Максимум» за два дня 
змагань вибороли дев’ять нагород чемпіонату України (1-4-4), по-
сівши 21 загальнокомандне місце серед 64 шкіл та клуб України.

Чемпіонкою України та володаркою єдиного золота для Бояр-
щини стала Марина Мецгер, перемігши у фіналі майстра спорту 
з тхеквондо.

Колеги Марини по клубу здобули по 4 срібла і 4 бронзи. 
Та володарями срібних медалей стали Соломія Мельнеченко, 

Ксенія Посталюк Ксенія, Марк Чифіщук Марк та Євген Галкін.
Треті місця посіли Артем Волонтьонок, Софія Чифіщук, Вікторія 

Гуцалюк та Єва Пясецька.

На фото — Марина Мецгер

Свято спорту, яке вже стало тради-
ційним, приймав цієї суботи більярдний 
клуб «Білгород», що в Білогородці. 

Там провели VІІ турнір з більярду «Віль-
на піраміда» серед працівників Пенсійно-
го фонду України Київської області, який 
відбувався в рамках обласної програми 
«Київщина спортивна» на виконання Ука-
зу Президента України Петра Порошен-
ка «Про Національну стратегію з оздоров-
чої рухової активності в Україні на період 
до 2025 року “Рухова активність — здоро-
вий спосіб життя — здорова нація”». 

У змаганнях взяли участь понад  30 бі-
льярдистів з 10 управлінь  Пенсійного 
фонду Київщини.

Переможці визначались окремо серед 
жінок, чоловіків та пар.

Так,  серед жінок  чемпіонкою стала 
Юлія Безпрозванна (Ірпінське об’єднане 
управління), срібно виборола Леся Таран 
(Кагарлицьке об’єднане управління), а 
третьою стала Аліна Яковлєва (Броварсь-
ке об’єднане управління).

Серед чоловіків  на першому місці опи-
нився Андрій Глазунов (головне управ-
ління), другим став Олександр Касьян 
(Переяслав-Хмельницьке об’єднане управ  -
лін  ня), а бронзу турніру виборов Ана-
толій Коломенкін (Броварське об’єднане 
управління).

Золото змагань  серед пар  здобули Ко-
стянтин Будко та Альберт Компанець 

(Білоцерківське об’єднане управління). 
Друге місце посіли Аліна Яковенко та 
Андрій Мінаков (Броварське об’єднане 
управління). А бронзовими призерами 
стали Олена Кушнір та Олександр Шу-
стик (Сквирське об’єднане управління).

У загальному заліку чемпіонський титул 
здобули більярдисти Ірпінського об’єдна-
ного управління Пенсійного фонду Украї-
ни у Київській області.

Турнір, як завжди, згуртував колектив 
та приніс масу задоволення гравцям.

По його звершенню, відбулася цере-
монія нагородження призерів та пере-
можців змагань з більярду.

Сторінку підготувала Ольга КУПРІЄНКО
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Вартість хліба в містах Київщини (грн)
Сорт хліба Бориспіль Бородянка Вишневе Боярка

Біла 
Церква

Фастів Обухів Ірпінь Вишгород

Пшеничний, 
вищий сорт 11.60 9.60 10.29 12.00 9.60 9.60 11.00 9.35 10.00

Пшеничний, 
перший сорт 13.10 11.70 12.79 14.20 10.40 11.70 12.40 11.99 11.00

Житній хліб 17.30 14.00 14.29 14.70 15.40 14.00 15.70 15.99 15.00

Затишне і гостинне Гельсінкі. Це ста-
ровинне місто, засноване 1550 року, 
вражає своєю чистотою, затишком і 

гостинністю. Потрапивши до столиці Фін-
ляндії, обов’язково відвідайте порт, звідки 
щодня відправляються круїзні лайнери. У 
центрі міста дивує все: і величний Кафе-
дральний собор, і Сенатська та Ринкова 
площа, де можна краще пізнати північний 
характер. Обов’язково відвідайте церкву 
в скелі, за сірими кам’яними стінами якої 
струмками стікає вода, звучить органна 
музика, а свічки створюють заспокійливу 
романтичну атмосферу.

Лапландія та Санта-Клаус
Одне з найвідоміших і найулюбленіших 

місць Фінляндії — Лапландія. Саме тут 
розташована резиденція  Санта-Клауса 
(по-фінськи — Joulupukki). Саме сюди 
мріють потрапити ті, хто вірять у казку. 

Живе він на таємничій горі Корватунту-
рі, яка за формою нагадує вухо. Оскільки 
точне місце розташування його будинку 
утаємничене, Санта відкрив офіс і пош-
ту, які працюють цілий рік, в Рованіемі. В 
його апартаментах завжди панує тепла і 
привітна атмосфера. 

Бажаєте здивувати рідних листом із каз-
ки? Чарівна пошта реалізує ваші ба- жан-
ня. А ще поринути у казку вам допоможе 
подорож до Санта-парку та перетин лінії 
Північного Полярного Кола, яка прохо-
дить через поселення-резиденцію Санти. 
Її можна переступити, перестрибнути, пе-
реїхати... А після цього — отримати оригі-
нальний сертифікат, що підтвердить вашу 
участь в цьому унікальному заході. Фото 
на добру згадку зі справжнім Сантою не 

залишає байду-
жими ні дітей, ні 
дорослих. 

Сафарі-туризм 
На оленях.  «Екологічно чиста» розвага — 

їзда на оленях — древній спосіб пересуван-
ня саамів. Для туристів  прогулянки на оле-
нях по зісніженій  Лапландії тривають від 
10 хв до кількох годин. Олені зазвичай бі-
жать  повільно, тому такі поїздки підходять 
навіть малечі. До того ж, вам запропонують 
навчитися самому керувати упряжкою та 
навіть отримати «водійське посвідчення». 

На собачих упряжках. Пересування 
на  оленях для вас занадто повільні? Тоді 
команда хаскі покаже вам, що таке швид-
кість. Довжина маршруту може бути від 2 
км до 25 км, а пролягає він навколо озер 
по засніженому лісу. Після закінчення са-
фарі ви відвідаєте розплідник, де ближче 
познайомитеся з чарівними сибірськими 
хаскі, їхніми щенятами та вовкодавами. І, 
звісно ж, отримаєте «водійське посвідчен-
ня» вправного керманича упряжок хаскі. 

На снігоходах. Бажаєте справжнього 
екстриму? «Mint Travel» вам допоможе в 
цьому. Відчути зимову прохолоду і пов-
ною мірою насолодитися красою пейза-
жів, якими пишається Фінляндія, вам до-

поможе швидка прогулянка на снігоході. 
Спеціально для вас буде розроблений 
унікальний маршрут, який пролягатиме 
через наймальовничіші ділянки доріг. 

Сани та лижі 
Як щодо того, щоб помилуватися пів-

нічним сяйвом прямо в засніженому лісі? 
Або викупатися в променях сонця в са-
мому серці дикої Арктики? На курортах 
Фінляндії створені всі умови для катан-
ня на бігових та гірських лижах, санках, 
ковзанах і снігоступах. До речі, милува-
тися Північним сяйвом ви зможете в без-
хмарні дні в період з вересня по березень. 

Фінська сауна 
Не лише гарячими напоями вміють грі-

тися жителі Фінляндії. Перевірити один із 
методів зігрівання, що зберігся до наших 
днів ще з давніх-давен, ви зможете само-
стійно, і для цього не завжди потрібно 
залишати апартаменти готелю. Так, ми го-
воримо про справжню фінську сауну, яка 
є навіть у будівлі парламенту Фінляндії. 
Зимові морози допомагають відчути всю 
красу контрасту температур, коли після 
гарячої сауни ви мужньо потрапляєте в 
ополонку або пірнаєте в сніжний замет. 

Кулінарна культура Фінляндії безпосе-
редньо пов’язана з первозданною приро- 
дою цього регіону, і саме тут чудове місце 

для дегустації свіжих продуктів з північ-
них лісів і водойм. Класичні фінські стра-
ви — калакукко (традиційний фінський 
житній пиріг з начинкою з риби), лососе-
вий суп, смажені на грилі ковбаски, жит-
ній хліб, чорничний пиріг, рагу з олени-
ни, лапландський сир, лакричні цукерки 
і класичний фінський шоколад.

Де оселитися? Готелі у Фінляндії, як 
правило, розташовані у центрі гірсько-
лижного курорту, ближче до схилів — 
апартаменти, будівлі, що мають кілька 
входів. Дуже часто комплекс такого роду 
апартаментів являє собою ціле невелике 
містечко зі своєю інфраструктурою: рес-
торанами, барами, магазинами, пункта-
ми оренди спорядження, фітнесом і ба-
сейном. 

Новорічне святкування 
Новорічна вечеря і спеціальна шоу-про-

грама — неодмінні складові свята на гір-
ськолижних курортах Фінляндії. Навко-
ло святкова ілюмінація, гарно оздоблені 
ялинки, зимові розпродажі, феєрверки 
і урочисті заходи. Тож не баріться — 
бронюйте квитки на прямих чартерних 
рейсах на Новий Рік і Різдво з Києва до 
фінської Лапландії. Обрати комфортні 
готелі, апартаменти або котеджі вам до-
поможуть професійні менеджери «Mint 
Travel». Всього 2,5 години перельоту — і 
ви в казковій країні! 

Гарного вам відпочинку!

Фінляндія — чарівна казка  
в реаліях буднів

Організувати казковий відпочинок напередодні новорічно-різдвяних 
свят вам допоможе компанія «Mint Travel»

Телефони:
0-800-301-771; 044-331-01-77; 
093-200-33-77; 
066-217-33-77; 098-217-33-77

Туристична агенція Mint Travel
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86

ЗА РІК ЦІНИ НА ХЛІБ В УКРАЇНІ ЗРОСЛИ МАЙЖЕ НА ТРЕТИНУ
Борислав БЕРИНДА, «Погляд»

Чому дорожчає хліб?
Українське зерно останнім часом користується неабияким попитом 

за кордоном. І саме зростання ціни на зовнішніх ринках автоматично 
спричиняє подорожчання зернових. А отже — піднімається ціна бо-
рошна і на українському ринку. Це одна з основних причин. А інші — 
підвищення заробітних плат працівників у вітчизняній пекарській га-
лузі, підвищення цін на паливно-мастильні матеріали. Вочевидь, озву-
чене урядовцями прийдешнє підвищення ціни на газ також залишить 
свій «відбиток» на хлібному ціннику...

Що таке хлібний кошик?
Коли говорять про зростання ціни на хлібний кошик, мають на увазі 

суму вартості кілограму пшеничного хліба з борошна вищого ґатун-
ку, кілограму пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, кілогра-
му житнього хліба та батону. 

Наразі найбільша вартість кошика в Києві — близько 86 гривень. 
Найменша його ціна в Миколаївській області — 58 гривень.

Засновник і керівник Української асоціації постачальників торго-
вельних мереж, депутат Київської обласної ради Олексій Дорошенко 
у соціальній мережі Facebook зазначив, що за перші 8 місяців 2018 
року всі види хліба за даними асоціації подорожчали від 7% до 17%.

Олексій ДОРОШЕНКО,
засновник і керівник Української асоціації постачальників торговельних 

мереж, депутат Київської обласної ради
«Ми вважали, що хліб є настільки українським продуктом, 
та що Україна є житницею Європи, що він буде останнім 
продуктом, який ми будемо купувати дорожче, ніж наші 
західні сусіди. Але не так сталося, як гадалося… На почат-

ку тижня експерти Асоціації постачальників торговельних мереж 
порівняли вартість найдешевшого білого та чорного хліба в нашій 
країні та деяких країн Європейського Союзу. Як з’ясувалось, ми їмо 
вже не найдешевший хліб в Європі. У інтернет- гіпермаркеті Лит-
ви ви можете придбати найдешевший кілограм білого хліба за 
13,1 грн, Польщі — за 17,8 грн та України — за 19,2 грн. В Естонії його можна знайти за 69,5 грн. 
При цьому ймовірно, що хліб у цих країнах міг бути випеченим із українського зерна. Українські 
пекарі часто подейкують, що виробляти дешевий соціальний хліб є невигідним. Але приклад су-
сідніх країн показує, що це може бути вигідним навіть у Європі. На кінець вересня 2018 року се-
редня вартість білого хліба за даними офіційної статистики є 16,1 грн за кілограм із борошна 
першого ґатунку та 20,2 грн із муки вищого ґатунку. Оскільки інтернет-магазин гіпермаркета 
AUCHAN в Україні розрахований на столичного покупця, то варто пригадати, що хліб в Києві 
коштує значно дорожче: із муки першого сорту — 19,1 грн, а вищого – 32,2 грн. 
Чорний хліб виявився в нашій країні найдешевшим – цінник показав 19,5 грн за кілограм. Далі 
розмістилася Естонія з 27,9 грн, Польща — із 46,7 грн та Литва — із 52,2 грн. До кінця року вар-
тість хліба зросте ще в середньому на 5%. У січні причиною підняття вартості буде зростан-
ня мінімальної заробітної плати. Але оскільки підняття планується лише на 12%, то це при-
зведе до подорожчання до 3%»

Фото: ukranews.com

АКТУАЛЬНО

Ольга АВЕРІНА, «Погляд»



8 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН
9 листопада 2018 року • №13 (29)

Віддруковано:
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед», 
м. Вінниця, вул. Чехова, 12А. 
Тел. (0432) 55-63-97. Наклад 18 000 
Зам. 1818311.

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

Редактор: 
Ольга КУПРІЄНКО.

Телефони редакції:  
+380 (50) 983-18-73
+380 (63) 873-37-96; 
 

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

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

Газета 
розповсюджується 
безкоштовно

• НА КАНАПІ •

ГОРОСКОП НА ЛИСТОПАД

ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ ВЕСЕЛА СВІЖИНА

Чоловік подарував квіти. Тепер ось ду-
маю, чи я добре себе вела, чи він погано.

***
Із випуску новин:
— І єдина хороша новина — наша 
передача добігла кінця.

***
Судячи з наших зарплат, праця обла-
городжує людину... а не годує.

***
 Цікавий факт: середньостатистичній 
дівчині за одну сварку може стати все 
ясно до 48-ми разів.

■ Як листопад дерев не обтрусить, довга зима бути му-
сить.

■ Сильний північно-східний вітер у листопаді — бути 
дощу або мокрому снігу.

■ Грім у листопаді — на малосніжну зиму, але на рік вро-
жайний; якщо загримить при місяці уповні — хліб уро-
дить на полях, а в долинах буде поганий.

■ Журавлі у вирій першими відлетіли — холоди при-
йшли, лебеді рушили — настала пора заморозків, гуси у 
вирій — буде сніг.

■ Червоний колір сонця, місяця — похолодає, випаде 
сніг.
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Овен. У листопаді зірки радять 
Овнам зняти «рожеві окуляри», 
не впадати у відчай і зібратися з 

силами — це допоможе вам знайти до-
рогу до особистого щастя.

Телець. Тельцям рекомендуєть-
ся набратися не лише витримки і 
самовладання, але й сміливості — 

тоді на горизонті не залишиться жодної 
хмаринки.

Близнюки. Швидше встаньте з 
улюбленого дивана і намагайтеся 
використати всі шанси й перспек-

тиви, які подраує вам доля, щоб вже на-
весні зібрати «багатий урожай».

Рак. У Рака в листопаді буде ба-
гато всього — сюрпризів, пере-
живань і знайомств. Останній мі-

сяць осені підготував для вас чимало 
вигідних пропозицій, але розглядайте їх 
виважено.

Лев. Вам набридла щоденна рути-
на? Листопад — сприятливий мі-
сяць для Левів, який допоможе 

вам все змінити.
Діва. Діві зірки не радять з усіма 
підряд ділитися секретами осо-
бистого життя. Зараз навколо вас 

чимало заздрісників і суперників.
Терези. Терезам не завадить ста-
ти впевненішими в собі, щоб за-
воювати прихильність гідних 

людей. Тим паче, що зараз одна ваша 
усмішка здатна викликати фурор.

Скорпіон. У листопаді на вас 
може збільшитися моральний 
тиск з боку родичів і друзів. Тому: 

терпіння і тільки терпіння!
Стрілець. Релаксація і йога до-
поможуть Стрільцям відновити 
психічний стан. Не переживайте 

через дрібниці, а дивіться на світ опти-
містичніше.

Козеріг. Козеріг буде так наполег-
ливо працювати, що колеги і шеф 
стануть більше його поважати. 

Але не забувайте і про відпочинок, щоб 
не підірвати своє здоров’я.

Водолій. У робочій сфері у вас 
все буде вдаватися, а з фінансами 
і зовсім проблем не буде. Сміливо 

купуйте все, що душа забажає.
Риби. Тонка натура Риб заважає 
їм швидко адаптуватися до змін 
погоди. Ваш настрій буде постій-

но змінюватися, тому вам потрібно кон-
тролювати свій емоційний стан.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ЛИСТОПАД ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР НА ЛИСТОПАД

21  — Собор Архистратига Михаїла і всіх Небесних Сил без-
плотних

22  — Ікони Божої Матері «Скоропослушниця»
25  — Ікони Божої Матері «Милостива»
26  — Святителя Іоана Золотоустого
27  — Апостола Пилипа
28  — Початок Різдвяного посту (28.11.2018 — 6.01.2019)
Різдвяний піст: 28, 29, 30
Одноденні пости: (середа і п’ятниця) 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23

Магнітосфера спокійна
Магнітосфера збурена
Магнітна буря

з 10 по 26 листопада

 Стан здоров’я під час магнітних коливань можна полегшити за 
допомогою хорошого відпочинку, збалансованого харчування і 
прогулянок на свіжому повітрі.

Клітковина. Додаємо до раціону цільні злаки (вівсянку, гречку, 
кіноа, чорний рис), а також свіжі овочі, фрукти, салатне листя, 
зелень, різні види капусти, гарбуз, цитрусові.

Корисні жири, які входять до складу  авокадо, рослинних олій, 
горіхів і жирної риби не тільки дозволяють зігрітися в холодну 
погоду, але й схуднути.

Природні антибіотики. Обліпиха, цибуля і часник – не тільки 
швидко вбивають віруси, а й знижують рівень холестерину в 
крові, нормалізують цукор в організмі.

Прянощі. Куркума, кориця, орегано, зелень петрушки і кропу, 
корінь селери сприяють підвищенню імунітету. 

Харчуйтеся правильно і будьте здорові!

ХАРЧУЙТЕСЯ ПРАВИЛЬНО: КОРИСНІ ПРОДУКТИ 
ЛИСТОПАДА
Листопад – складний місяць як емоційно, так і фізично, для яко-
го характерні  спад енергії, пік осінньої депресії, слабкий іму-
нітет і бажання поласувати чимось шкідливим, щоб хоч якось 
підняти собі настрій. Тож слід переглянути свій раціон та додати 
до нього максимум корисних продуктів.

МАГНІТНІ БУРІ У ЛИСТОПАДІ

СМАЧНОГО!

ПОГОДА

Коли краще ловити рибу 
в листопаді:
• Хороше клювання: 

30 листопада.
• Середнє клювання:

10-18 листопада.
• Погане клювання: 19-22 ли-
стопада.

  КАЛЕНДАР РИБАЛКИ


