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У НОМЕРІ:

ДОБРІ СПРАВИ — ЦЕ 
ЛЕГКО! Благодійник 
Сергій Урбан допомагає 
родині з Бородянщини

БОРОДЯНЩИНА У ВОГНІ:
пожежні хроніки району

 НІЧ          ДЕНЬ

*За даними сайта GISMETEO.UA

БУДІВНИЦТВО ШКОЛИ В МИКУЛИЧАХ ОБІЦЯЮТЬ 
ЗАВЕРШИТИ ДО 1 ВЕРЕСНЯ

стор. 5
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КЛАВДІЇВЧАНИ ВІДСТОЮЮТЬ ПРАВО 
ВИБОРУ В СУДІ
Третій місяць громада селища Клавдієво-Тарасове відстоює своє право на вибір. У лютому вони 
мали вирішити, до кого приєднатися — до Бучі, Бородянки чи Микуличів. Але на громадських 
слуханнях отримали від селищного голови бюлетені лише з одним варіантом вибору — за чи 
проти Микуличів. Тепер це рішення громада смт Клавдієво-Тарасове оскаржує в суді.

Н а початку квітня жителі Клавдієвого-Тарасового прийшли шукати 
справедливості у Київський окружний адміністративний суд. Вони 
вимагають скасувати рішення громадських слухань про приєднання 

до Микуличів, бо вважають, що їх незаконно позбавили права вибору. 
— Ми оскаржуємо рішення, тому що було незаконно внесено зміни, без-

підставно і не враховуючи думку територіальної громади, — пояснює ад-
вокат позивача Олена Чорна. — Крім того, громадські слухання проходили 
з численними порушеннями за присутності незрозумілих осіб спортивної 
зовнішності та за умов психологічного тиску. 

Відповідачем мав бути селищний голова Михайло Скиба, проте на засі-
дання він не з’явився. Замість нього приїхав його адвокат, який пояснив, 
що між селищем та Бучанською ОТГ відсутні суміжні межі, тому рішення 
було законним.

Представники Бучанської міської ради з цим твердженням не згодні. По-
яснюють, їхня територіальна громада все ж межує з смт Клавдієво-Тара-
сове, тому у виборчому бюлетені Бучанська ОТГ мала бути. Стверджують, 
що перспективний план потрібен на етапі прийняття фінального рішення 
про приєднання. А Бабинецька селищна рада надала відповідну згоду на 
приєднання до Бучанської ОТГ, пройшовши всю необхідну процедуру.

Слухання тривало близько двох годин, але суддя вирішила взяти ще час 
на вивчення матеріалів справи, тож засідання перенесено на 19 квітня.

Продовження теми на стор. 3 

 АКТУАЛЬНО

Будівництво школи в с. Микуличі почалося в 2007 році, коли компанія-забудовник «ТММ» отримала в селі 
150 га землі для будівництва котеджного містечка, яке так і не було побудоване. В обмін на виділення 
території забудовник зобов’язався побудувати школу, та слова свого так і не стримав.

У 2010 році школа була включена в перелік 
об’єктів, фінансування яких здійснюється 
за рахунок коштів державного бюджету. 

На той час загальнобудівельні роботи першого 
поверху школи були виконані на 100 %, другого 
поверху — на 70 %. Також на 100 % були викона-
ні роботи зі зведення котельні, пожежних ре-
зервуарів та насосної станції пожежогасіння. 
Однак вже на  початку 2011  року будівництво 
зупинилося через відсутність фінансування.

В кінці 2013-го у Верховній Раді ініціювалося 
питання щодо виділення 8 млн грн зі спеціаль-
ного бюджету на завершення будівництва, але 
через початок воєнних дій у  східних регіонах 
країни усі кошти спеціального фонду були пе-
редані на підтримку та розвиток армії.

Тож реальні кроки по завершенню будівниц-
тва школи в Микуличах розпочалися лише рік 
тому. Щодо приблизних дат закінчення будів-

ництва в районі вперше заговорили на почат-
ку року. Тоді повідомлялося, що будівництво 
Микулицької школи завершать в  цьому році, 
проте точної дати не називали.

В ході робочої поїздки до Бородянського ра-
йону 19 березня голова КОДА Олександр Тере-
щук поміж інших відвідав діючу Микулицьку 
загальноосвітню школу та будівельний май-
данчик нової школи. В розмові з вчителями го-
лова Київської облдержадміністрації пообіцяв 
посприяти у  завершенні будівництва нової 
школи, в якій навчатимуться діти з Микуличів 
та сусідніх сіл. В свою чергу під час огляду буді-
вельного майданчика місцеве самоврядування 
та підрядник запевнили, що вже першого ве-
ресня діти сядуть за парти в новому навчаль-
ному закладі. Отже, дата названа  — чекаємо 
відкриття.

Із власних джерел у Київській облраді жур-
наліст ІА «Погляд» дізнався, що майбутній 
«об’єкт» стане не просто школою. Планується, 
що це буде муніципальний центр, побудова-

ний в сучасному форматі — «нового освітньо-
го простору». Наприклад, актова зала, окрім 
виконання «шкільних функцій», ще й стане 
центром культурного розвитку. Спортивна 
зала буде обладнана таким чином, аби в ній 
можна було проводити змагання на рівні ре-
гіону. Бібліотека стане сучасним інформацій-
ним центром. Що ж насправді чекати нам від, 
сподіваємося, «колишньої» недобудови — по-
каже час. 

  Юлія БОБРИК 
ПОГЛЯД

21 квітня 2019. Твій голос ВАЖЛИВИЙ! 
ЯК ПРОГОЛОСУВАЛИ НА ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 
У БОРОДЯНСЬКОМУ РАЙОНІ?

10115 голосів

34,8%
5068 голосів

17,4%
4839 голосів

16,7%

З агалом у  Бородянському районі на  виборчі дільниці 
прийшли, аби зробити свій вибір, 28950  осіб. Явка 
виборців була досить значною, адже фактична кіль-

кість людей, які мають право голосу, в  районі становить 
44373 особи. Отже, на кінець дня явка була 65,24 %, хоча ста-
ном 11:00 на одномандатному виборчому окрузі № 96 (Боро-
дянський район) явка виборців становила 17,66 %.

Голоси виборців за офіційними даними станом на 1 квітня 
у Бородянському районі розділилися наступним чином:

Володимир Зеленський — 10115 голосів — 34,8 %
Юлія Тимошенко — 5068 голосів — 17,4 %
Петро Порошенко — 4839 голосів — 16,7 %
Ігор Смешко — 2250 голосів — 7,7 %
Анатолій Гриценко — 1738 голосів — 6 %

стор. 2

ВЕЛИКДЕНЬ  
НАБЛИЖАЄТЬСЯ

стор. 8
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 ВИБОРИ 2019: ПРОГНОЗИ  ВИБОРИ 2019: ДУМКИ

 ВИБОРИ 2019: АНАЛІТИКА

ХТО ЗА КОГО?
П ерший тур виборів Президента України подарував кілька неочікуваних сюрпризів. Перший і найбільший — величезний відрив абсолютного переможця Володимира Зеленського 

від кандидата, який посів друге місце. Наступний і не менш неочікуваний — невдача Юлії Тимошенко, котра за прогнозами багатьох політологів і соціологів мала бути у другому турі 
перегонів, але не потрапила туди, поступившись місцем своєму непримиренному супернику — чинному Президенту України.

«Хто за них голосував?» — таке питання найчастіше звучало в різних куточках країни після оголошення перших результатів голосування 31 березня. Зосередимо нашу увагу на трійці 
лідерів.

ДО КОГО ТА ЧИЙ ЕЛЕКТОРАТ ВІДІЙДЕ В 
ДРУГОМУ ТУРІ ВИБОРІВ

О тже, у другому турі перегонів за крісло Президента суперничатимуть Володимир Зелен-
ський і Петро Порошенко.

Наразі існує одне питання, яке цікавить більшість. І лежить воно в площині того, до кого 
відійде електорат усіх кандидатів і хто в результаті переможе?

Фактично перед другим туром Порошенко мусить десь відшукати майже таку ж кількість нових 
(!) прихильників, яку він з усіма потугами зумів зібрати у першому турі: відставання від Зелен-
ського складає 14 %, а підтримка Петра Олексійовича у першому турі — менше 16 %.

Сумарно на першому етапі голосування Порошенко і Зеленський зібрали голоси 8,7 мільйона 
виборців. Тобто решта 10 мільйонів людей, які взяли участь у голосуванні, теоретично мусять 
знайти собі нового фаворита.

Точних цифр такої переорієнтації, зрозуміло, немає. Однак приблизні її показники можна 
вирахувати, скориставшись даними 
останніх соціологічних досліджень, 
проведених ще перед виборами.

За основу УП взяла дані опитування 
Соціологічної групи «Рейтинг».

Частина виборців кожного із кан-
дидатів, які не пройшли у другий тур, 
«перетече» до  Зеленського і Поро-
шенка.

Щоб визначити, скільки сумарно 
складе цей перетік, ми вирахува-
ли, яка частина підтримки кожно-
го непрохідного відійде кожному із 
учасників другого туру.

За підрахунками УП, до  свого ре-
зультату після першого туру Зелен-
ський зможе додати ще близько 17,4 % 
голосів, а Порошенко — близько 5,7 %.

Тобто, сумарно розрив між кандида-
тами може збільшитись ще на майже 
12 %. За умови, що нічого екстраорди-
нарного не відбудеться.

Проте, мабуть, ключовою у  цій си-
туації стане цифра тих, хто за  умо-
ви участі Порошенка і Зеленського 
у другому турі або не хочуть голосу-
вати, або не знають за кого.

За матеріалами сайту  
«Українська правда»

ВИБОРЕЦЬ ЗЕЛЕНСЬКОГО
Електоральна опора Володими-

ра Зеленського — це виборці пів-
дня і центру країни. Якщо умовно 
означити загальну кількість його 
голосів як 100 %, то голоси півден-
них регіонів складають 35,3 %, цен-
тральних — 34 %.

Ще 18,5 % у  виборчу скарбничку 
Зеленського вклали прихильники 
із заходу, і найменше — 12,1 % — ви-
борців зі східних регіонів.

Як не  дивно, але більше 29 % 
прихильників актора і шоумена живуть в селах, ще 22,3 % — 
у селищах міського типу та невеликих містах з чисельністю 
населення до 50 тисяч осіб.

Тобто більше половини виборців Зеленського, якого нази-
вали кандидатом великих міст і молоді, насправді мешкає 
у провінції. У великих містах з населенням 50 тисяч і більше 
та обласних центрах живе 45 % Зе-виборців.

55,5 % усіх виборців Володимира Олександровича — жін-
ки, 44,5 % — чоловіки.

Що стосується вікового зрізу електорату Зеленського, 
то він теж виявився несподіваним.

«Ядерними» виявились одразу три вікові групи: 18–29 ро-
ків (24,6 % виборців), 30–39 років (майже 28 %) та 40–49 років 
(21 %). Люди з групи 50–59 років складають 14,5 % електорату 

Зеленського, а старші за 60 років — всього 11,8 %. Симпатики 
актора в основному достатньо освічені люди: 32,5 % мають 
середню спеціальну освіту, 46,2 % — незакінчену або повну 
вищу. Ще майже 17 % отримали повну середню освіту.

ВИБОРЕЦЬ ПОРОШЕНКА
Прихильники чинного Президен-

та Петра Порошенка мають іншу 
географічну розкладку. 37 % із них 
сконцентровані на  заході, 40 %  — 
у центрі. Південь і схід для Порошен-
ка стали «чорними електоральними 
дірами» — 16,5 % та 6,4 % відповідно.

Живуть прихильники Петра 
Олексійовича в  основному в  об-
ласних центрах та великих мі-
стах — сумарно майже 47 виборців 
зі 100. Ще 33,2 % — селяни, а 20 % — 

жителі невеликих містечок та селищ міського типу.
Серед виборців Порошенка дещо більше чоловіків, ніж 

у Зеленського (47,1 % проти 44,5 %), та, відповідно, менше жі-
нок (52,9 % проти 55,5 %).

В електоральному полі Петра Олексійовича простежуєть-
ся пряма залежність: чим старші виборці, тим більше серед 
них прихильників Порошенка.

У чинного Президента всього 10,8 % виборців входять 
до вікової групи 18–29 років, 18,3 % мають від 30 до 39 років, 

19,1 % — від 40 до 49 років, 21,9 % — від 50 до 59 років. Най-
чисельніша група прихильників Порошенка є одночасно і 
найстаршою — 29,9 % його прихильників мають 60+ років.

Серед виборців Порошенка число людей з вищою освітою 
вище, ніж у виборців Зе — більше 52 % або закінчили, або 
закінчують виші. Ще 30 % мають середню спеціальну освіту.

ВИБОРЕЦЬ ТИМОШЕНКО
Виборці Тимошенко  — мешкан-

ці заходу і центру. На заході живе 
32,7 % її прихильників, а  в  цен-
тральних областях — 44,1 %.

Південь дав Тимошенко 17 % го-
лосів, схід — 6,1 %.

Щодо підтримки у  різних типах 
поселень. Величезну підтримку 
Юлія Володимирівна мала на селі, 
і куди меншу в містах. Зі 100 вибор-
ців Тимошенко 43  мешкає у  сіль-
ській місцевості, майже 22 — у неве-

личких містах, ще 35 у великому місті чи обласному центрі.
За Тимошенко відчутно частіше голосують жінки  — 59 %. 

Майже 65 % виборців ЮВТ старші за 50 років. За кількістю 
найменш освічених прихильників: 26,6 % виборців Тимо-
шенко мають лише середню освіту, ще близько 40 % симпа-
тиків кандидатки зупинились на рівні училищ і ПТУ.

За матеріалами сайту «Українська правда»

Андрій Магера, юрист, екс-заступник го-
лови ЦВК

«…Що стосується По
рошенка, то я не уяв
ляю, як він виграє 
повторне голосу
вання, якщо не  зро
бить хоча  б двох 
речей: 1) не  покаже 
суспільству, як у кра
їні працюватимуть 
суспільні ліфти, 

за допомогою яких до влади потрапля
тимуть не лише вчорашні; 2) не позбу
деться частини свого оточення, яке 
давно стало токсичним для багатьох 
адекватних людей. А  для цього треба 
докласти чимало зусиль, бо просто так 
нічого не трапляється».

Микола Спиридонов, політолог, експерт 
Українського інституту аналізу і менедж-
менту політики

«Моя точка зору 
така: у  другому 
турі співвідношення 
сил зараз приблизно 
80  на  20  на  користь 
Зеленського, і це 
очевидно. До  того  ж 
я не можу пригадати 
в історії виборів та
кої ситуації, коли  б 

розрив у 14,5 % в першому турі було лік
відовано. Тому достатньо ясно, що піс
ля першого туру фаворитом все одно 
залишається Зеленський. І все ж я даю 
20 % шансів Порошенку, але вони в ньо
го більше не  в  електоральній сфері, 
а в сфері певних домовленостей».

Володимир Фесенко, політолог
«…Для Порошенка 

існує одна серйозна 
проблема. За показни
ком, який називається 
«електоральним ан
тирейтингом», коли 
запитують, за  кого 
ви не  будете голосу
вати, то близько 50 % 
кажуть, що не будуть 

за нього голосувати. А тих, хто не дові
ряє, ще більше — понад 70 %».

Олександр Доній, народний депу-
тат VI–VII скликань

« Е л е к т о р а л ь н и х 
шансів для Поро
шенка немає. Всі соц
служби, навіть які 
ставилися до  Петра 
Порошенка позитив
но, показали, що 
у другому турі шансів 
немає. Дві третини 
населення ставлять

ся до  нього в  другому турі критично. 

У нього найбільший антирейтинг (49 %!) 
серед усіх громадян України.

Є інші важелі впливу — не електораль
ні. У Порошенка десь шість ресурсів: фі
нансовий, медійний, силовий блок, блок 
патріотичнопасіонарний, блок під
тримки з Росії. У кожного з цих блоків є 
можливість для електорального впливу. 
Очевидно, що вже на нього, як на «куль
гаву качку», можуть не ставити навіть 
представники влади, ті, хто стоять 
за медіа».

Олексій Дорошенко, голова Національ-
ної ради економічного розвитку

«Вибори Президен
та України вже ста
ли відкриттям як 
для українських, так 
і для закордонних по
літичних технологів. 
На перший план вихо
дить ефективність 
витрат грошей на пе
редвиборчу кампанію, 

а не лише загальні суми. Як говорять, ви
бори в Україні стали загрозою для країн 
зі стабільними демократіями, оскільки 
показали можливість із віртуального 
героя зробити реального політика. Тому 
вони не знають, як до цього ставитись. 
На наступні вибори ми з вами практич
но не  побачимо старих облич, оскільки 
навіть люди старих поглядів хочуть ре
альних змін, а не лише змін телевізійної 
картинки».

Микола Давидюк, політолог
«Порошенко не  ви

конав базові обі
цянки  — долар по  10, 
не  завершена війна, 
не  поборена коруп
ція, його оточення 
у корупції. Президент 
все це давно розумів. 
Якщо війна від нього 
не  залежала, а  долар 

по 8 — популістична обіцянка, то з ко
рупцією він не захотів розбиратись.

У 2  турі Порошенко може отримати 
голоси від Гриценка, частково від Тимо
шенко. Всі ті, хто голосували за опози
цію, за нього не проголосують.

30 % у  Зеленського  — це не  феномен. 
В  Європі політики набирають і більше. 
У 2 турі до Зеленського можуть перейти 
виборці Бойка і виборці з антирейтингу 
Порошенка. Можливо, частково Вілкула, 
але його аудиторія старша».
Прогноз букмекерів Parimatch
Букмекерська компанія «Парі-матч» вва-
жає, що більше шансів у другому турі має 
Володимир Зеленський  — коефіцієнт 
на його перемогу становить 1,35. Натомість 
на те, що українці проголосують за Петра 
Порошенка, ставлять з коефіцієнтом 3,10.

 ЦІКАВО ЗНАТИ
Спираючись на дані моніторингу політичної реклами 

на ТБ, ми розповімо, як часто ТОП-кандидати з’являлись 
у  телерекламі перед днем голосування першого туру 
виборів та скільки це мало б коштувати.

Від 25  до  29  березня були пікові дні за  видатками 
на  телерекламу кількох топ-кандидатів. Зокрема, Юлія 
Тимошенко на  день витрачала 7  мільйонів гривень, 
Петро Порошенко  — 6,7  мільйона, Володимир Зелен-
ський — 2,2 мільйона. При цьому інтенсивність реклами 
на телеканалах зросла до рекордних 129 показів роли-
ків на добу, а самі ролики покоротшали й у середньому 
тривали лише по 25 секунд.

Кандидати з високими рейтингами збільшували обся-
ги агітації на ТБ та витрати на неї саме перед днем голо-
сування. Як наслідок інформаційний простір українців 
був перенасичений політичною рекламою. Так, у груд-
ні 2018 року один телеканал транслював у середньому 
12 роликів політреклами на день, а в лютому 2019-го — 
60. Упродовж останнього тижня березня цей показник 
досяг рекордних 129 показів реклами на одному теле-

каналі протягом однієї доби. Для визначення цього ми 
обрали 5 найрейтинговіших телеканалів (ТРК «Україна», 
«1+1», «Інтер», «ICTV», «СТБ») та порахували середню 
кількість трансляцій реклами з кандидатами на  добу 
в період з 25 до 29 березня. При цьому ролики ставали 
дедалі коротшими.

Найбільше реклами виходило за участю Петра Поро-
шенка, який упродовж останнього тижня перед вибора-
ми, з 25 до 29 березня (30 березня — «день тиші», коли 
будь-яка агітація заборонена) з’являвся на телеканалах 
у рекламних роликах понад 1400 разів.

Загалом телереклама за  період з 25  до  29  березня 
мала б коштувати кандидатам у Президенти України понад 
90  мільйонів гривень. 45 % цих видатків становила вар-
тість телереклами Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.

Згідно з даними моніторингу, лише останнього дня 
передвиборчої агітації, 29  березня, сумарні витрати 
всіх кандидатів на  телерекламу мали  б перевищити 
25,6 мільйона гривень.

За матеріалами Громадського Руху «Чесно»
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У НЕМІШАЄВОМУ СТУДЕНТИ ЗРОБИЛИ 
ВНЕСОК В ЕНЕРГЕТИЧНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
УКРАЇНИ

3 квітня у ВП НУБіП «Немішаїв-
ський агротехнічний коледж» за-
початкували новий експеримент 

— вирощування енергетичної верби.
«І ось настав час, коли ми висаджу

ємо плантацію енергетичної верби 
на землях Немішаївського агротех
нічного коледжу, що допоможе нам 
в майбутньому вирішити всі наші 
енергетичні проблеми і зробити 
внесок в енергетичну незалежність 
України», — повідомив викладач відді-
лення ЕАСГ П.   Самойленко на сторінці 
навчального закладу.

Участь в дослідній роботі взяли сту-
денти під керівництвом досвідчених 
фахівців університету та коледжу. 
Тут впевнені, що перше поле стане 

стартом для вивчення та подальшого 
впровадження інших енергоефектив-
них культур і технологій (Повідомляє 
Бородянська РДА).

Як зазначив у своєму зверненні до 
студентів, викладачів та всіх при-
сутніх директор закладу Володимир 
Альохін, ця нова справа має як нау-
ково-практичне, так у певному сенсі 
й безпекове значення.

У НЕМІШАЄВОМУ ПРОЙДЕ 
ЛІТНІЙ ТАБІР МОДЕЛЬ ООН

НА КИЇВЩИНІ ГОЛОСУВАТИМУТЬ ПО-НОВОМУ:  
у Немішаєвому вже тестують систему

П одати заявку на реєстрацію на літній табір Модель 
ООН, що пройде з 8 по 13 липня в Немішаєвому, 
можна до 8 квітня, повідомляє Немішаївська се-

лищна рада.
У семиденному літньому таборі можуть взяти участь 

учні старших класів (8-11 класи), тут вони дізнаються про 
міжнародну співпрацю, структуру та процеси Організа-
ції Об’єднаних Націй та важливі міжнародні проблеми.

Головна тема літнього табору цього року – роль тех-
нологій у глобальних питаннях та міжнародна корупція.

Табір безкоштовний. Учасник має сплатити лише свою 
дорогу до табору та назад. Для реєстрації необхідно за-
повнити заявку, краще англійською мова, хоча це, як за-
значають організатори, не є обов’язковим.

Про результати відбору усі заявники будуть повідом-
лені електронною поштою не пізніше 22 квітня.

 ОФІЦІЙНО  КУЛЬТУРА

Є дність — це сучасна система елек-
тронного поіменного голосування 
для органів місцевого самовряду-

вання. Система мобільна і автоматична, 
працювати з нею можна в будь-якому 
приміщенні.

Наразі на нову систему вже перейшли 
обранці в Донецькій, Харківській, Пол-
тавській, Чернігівській, Одеській та Чер-
нівецькій областях. У Київській області 
першими її протестували депутати місце-
вих рад Немішаєвого та Микуличів.

Обранці селищ відповідально підійшли до 
питання ознайомлення з системою і навіть 
проводять навчання з електронного голо-
сування по системі «Єдність» для депутатів 
селищної ради.

Проте розробники програми запевняють, 
що користуватися системою надзвичайно 

просто, до того ж вона допомагає значно 
економити кошти.

«Всі проекти-рішення раніше роздрукову-
валися для кожного депутата, це великі ско-
пи паперів. Зараз всі проекти викладають 
в електронному вигляді і розглядаються 
депутатами на планшетах. Ми прорахову-
вали: якщо взяти витрати на друк паперів, 
то приблизно за півтора року система сама 
себе окуповує. Також при використанні да-
ної системи можна не залучати до роботи 
лічильну комісію, тому що система автома-
тично робить підрахунок голосів і формує 
протоколи», — повідомив порталу Siteua.
org Олексій Коломоєць, директор компанії 
з впровадження системи електронного го-
лосування.

Наразі триває реєстрація для учнів старших 
класів

 СУСПІЛЬСТВО

 А ЯК У СУСІДІВ?

У Київській області перші населені пункти перейшли на нову систему голосування «Єдність»

У БОРОДЯНЦІ ВІДБУВСЯ 
V ЦИКЛ ЗАХОДУ «ЛЮБИ І ЗНАЙ 
СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ»

21 березня у районному Палаці куль-
тури імені Тараса Шевченка відбув-
ся V цикл заходу «Люби і знай свій 

рідний край». Цього дня увазі гостей та зем-
ляків свою самобутню творчість представ-
ляли громади сіл Здвижівка, Нове Залісся, 
Озера, Шибене та селища Немішаєве, пові-
домляє Бородянська РДА.

В фойє Палацу культури була організова-
на виставка робіт юних та досвідчених май-
стрів народної творчості, а також фрагмен-
ти музейної експозиції предметів ужитку 
давніх часів.

Концертне дійство відбувалось на великій 
сцені у супроводі ведучої та однієї з його 
засновників Ольги Угнівенко. Глядачі озна-
йомились із героїчними, трагічними та до-
блесними сторінками історії представлених 
сіл, їхнього минулого, яке є першоджерелом 
натхненної творчості сучасних талановитих 
майстрів поезії, танцю та співу.

БАРАБАНИ, ГІТАРА, КЛАВІШІ: 
У НЕМІШАЄВОМУ ВІДБУВСЯ 
МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ 
МУЗИКАНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ

23 березня у Немішаївському будинку куль-
тури відбувся безкоштовний майстер-клас 
з гри на барабанах, гітарі та клавішних.

Прийняти участь у безкоштовному май-
стер-класі від Музикашок-Барабашок мали 
змогу усі охочі. Малеча та батьки отримали 
справжнє задоволення, для багатьох це ста-
ло приводом задуматися, чи не пов’язати 
своє життя з музикою.

Довідково:
Енергетична верба – вид верби 
(Salix), що швидко росте, тому 
придатна для використання як 
біомаса. Чимало прогресивних країн 
світу відмовляються від викори
стання бензину та газу за рядом 
причин і переходять на біопаливо. 
Це екологічно вірне рішення, яке до 
того ж звільняє держави залежно
сті від нафтових магнатів.

БУЧАНСЬКА ОТГ: підсумки та перспективи
Поки мешканці смт Клавдієво-Тарасове  у судах захищають свій вибір, громади, котрі об’єдналися у Бучанску ОТГ ( саме до неї запрошували і клавдієвців, од-
нак, через свавілля чиновників селищної  ради і особисто голови, обрати приєднання саме до цієї об’єднаної громади мешканці селища не змогли) вже плану-
ють своє майбутнє та думають про перспективи.

На початку вересня було підписано ви-
сновок Київської облдержадміністрації 
щодо створення нової громади на  Київ-
щині  — Бучанської. Не  дивлячись на  те, 
що відтоді минуло небагато часу, однак 
зроблено вже чимало, а  планів  — ще 
більше. Завжди цікаво, як живуть сусіди — 
розглянемо перші підсумки життя Бучан-
ської ОТГ.

Медицина
До Гаврилівської амбулаторії ЗПСМ пере-

дано санітарний автомобіль, який слугува-
тиме базою для формування в  Гаврилівці 
Пункту постійного базування бригади екс-
треної медичної допомоги для обслуго-
вування населення прилеглих населених 
пунктів.

Проводиться робота по  залученню ме-
дичних працівників для укомплектування 
штатів та зайняття вакантних посад в сіль-
ських медичних закладах. Всі робочі місця 
відповідних лікарів стовідсотково забез-
печені комп’ютерами з підключення до  ін-
тернет-мережі та необхідною технікою, 
Виділено кошти на  будівництво амбулато-
рії загальної практики сімейної медицини 
в с. Луб’янка.

Освіта
У Бучі відкрито перший Пластовий виш-

кільний центр у  нашій державі. Відтепер 
пластуни мають власний дім на Київщині, де 
зможуть активно проводити своє дозвілля, 
організовувати тренінги, лекції та вишколи. 

30  обдарованих та талановитих дітей за-
гальноосвітніх закладів Бучанської об’єд-
наної територіальної громади отримують 
щомісячну стипендію у  розмірі 1000  грн. 
на місяць.

У селах Блиставиця, Гаврилівка, Луб’ян-
ка для дітей дошкільного віку повноцінне 
збалансоване харчування у  розмірі 60 % 
фінансується з місцевого бюджету. Також 
забезпечено безкоштовним харчуванням 
та пільговими умовами оплати харчуван-
ня вихованців закладів дошкільної освіти 
та безоплатним гарячим харчуванням уч-
нів 1–11 класів пільгових категорій закла-
дів загальної середньої освіти.

Послуги стають доступними
У Бучі відкрито сервісний центр МВС, де 

кожен громадянин може швидко і зручно 
отримати послуги з реєстрації авто, видачі 
та заміни посвідчення водія, видачі дові-
док про несудимість.

У лютому 2019 року в Центрі надання ад-
міністративних послуг Бучанської міської 
ради розпочато надання паспортних послуг. 
Підготовлено містобудівні умови та готу-
ється проектно-кошторисна документація 
для проходження державної будівельної 
експертизи для будівництва соціального 
ЦНАПу, в якому будуть надаваться послу-
ги з надання субсидії для відшкодування 
витрат на  оплату житлово-комунальних 
послуг та інші.

10 квітня ключі від п’яти новеньких авто-

мобілів PEUGEOT урочисто передали в. о. 
старост Блиставиці, Гаврилівки та Луб’ян-
ки, а також головам селищної та сільської 
рад Ворзеля та Мироцького.

Благоустрій
Проведено капітальний ремонт систем 

вуличного освітлення та заміна вуличного 
освітлення на  енергозберігаюче в  усіх на-
селених пунктах громади. Збудовано но-
вий ігровий майданчик в дитячому садочку 
с.  Блиставиця та інших населених пунктах 
громади.

Виділено кошти на будівництво спортив-

них майданчиків у всіх 
населених пунктах гро-
мади.

Комунальні послуги
Капітальний ремонт 

котельні та заміна 
мереж теплотраси 
на  енергозберігаючу 
у с. Гаврилівка.

У липні 2018  року 
у  Бучі відкрили стан-
цію очищення та зне-
залізнення води. Такий 
об’єкт став одним із 
перших на  Київщині, 
дав можливість отри-
мати воду найвищої 
якості.

Виділено кошти 
на  реконструкція май-

данчиків водопровідних споруд із застосу-
ванням новітніх технологій та встановлен-
ням обладнання з очистки та знезалізнення 
питної води у  всіх населених пунктах гро-
мади.

Культура та діти
Реконструкція будинків культури в  на-

селених пунктах громади. Понад 2  тися-
чі категорійних дітей громади, а  також 
творчі та обдаровані учні з усіх населених 
пунктів, отримали безкоштовні квитки від 
міської ради на  атракціони у  «Бучанські 
атракціони».
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14 березня в тирі Немішаївсько-
го НВК проведено відкриті 
районні військові змагання 

серед учнівських команд закладів за-
гальної середньої освіти «Простір без-
пеки».

Організаторами змагань стали Бо-
родянський районний центр дитячої 
та юнацької творчості, районна дитя-
чо-юнацької спортивна школа, Боро-
дянський районний військовий комі-
саріат, Бородянський районний Центр 
соціально-психологічної реабілітації 
населення.

Понад 60 школярів із 13 навчальних 
закладів Бородянщини приїхали, аби 
показати себе активними, спритними 
та влучними, повідомляє Бородян-
ський РЦДЮТ.

Хоча всі учні показали себе дуже добре, 
змагання є змагання. І за результатами 
конкурсних етапів переможцями стали:

В конкурсі «Розбирання-збирання АК-
74» — команда Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів імені О.Рибалка. В особистій 
першості — Тимофій Тонковид, учень 
Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. О.Рибалка.

В конкурсі «Спорядження магазина 
АК-74 набоями» — команда Бородян-
ської СЗОШ І-ІІІ ступенів №2. В особи-
стій першості на цьому етапі — Максим 
Позняк, учень Бородянської СЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2.

В конкурсі «Стрільба з пневматичної 
зброї» перемогла команда Клавдіїв-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. О.Рибалка.

Серед дівчат в особистій першості — 
Марія Васильєва, учениця Бородян-
ської СЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

Серед хлопців — Роман Черман, 
учень Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ім. О. Рибалка.

В загальному заліку призові місця ви-
значилися наступним чином:

І місце — команда Клавдіївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів ім. О. Рибалка;

ІІ місце — команда Бородянської 
СЗОШ І-ІІІ ступенів №2;

ІІІ місце — команда Немішаївського 
НВК.

А вже 16 березня у Немішаєвому зі-
бралися 12 команд працівників закла-
дів загальної освіти району, які стали 
учасниками відкритих районних вій-
ськових змагань «Простір безпеки». У 
запеклій боротьбі, демонструючи свою 
майстерність в різних видах військової 

підготовки, були визначені переможці 
змагань. Ними стали:

• В конкурсі «Розбирання-збирання 
АК-74» — команда Клавдіївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів імені О.Рибалка. В особи-
стій першості — Петрусенко Володимир 
Іванович, Бородянська СЗОШ І-ІІІ сту-
пенів № 2.

• В конкурсі «Спорядження магазина 
АК-74» — команда Немішаївського НВК. 
В особистій першості — Петрусенко Во-
лодимир Іванович, Бородянська СЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 2.

• В конкурсі «Стрільба із пневматич-
ної зброї» — команда Клавдіївської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів імені О.Рибалка.

Серед жінок кращою стала — Кри-
жановська Лейла Гурбанівна, Клав-
діївська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені О.Ри-
балка. А серед чоловіків — Кулінський 
Володимир Володимирович, Клавді-
ївська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені О.Ри-
балка.

В конкурсі «Стрільба із дрібнокалі-
берної зброї» переміг Крицький Андрій 
Григорович, Мирчанське НВО.

За результатами чотирьох етапів зма-
гань визначилися три найсильніші ко-
манди:

І місце — команда Клавдіївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів імені О.Рибалка;

ІІ місце — команда Мирчанського НВО;
ІІІ місце — команда Немішаївського 

НВК.

Анастасія Ревуцька із Клавдієво-Тарасового стала чемпі-
оном України з гандболу. Про це у соціальних мережах 
повідомив заслужений вчитель України, переможець 

Всеукраїнського конкурсу на кращий урок фізичної культури 
Валентин Зелінський.

«Клавдіївчанку Анастасію Ревуцьку у фінальній грі чемпіо
нату України з гадболу в Харкові тримало троє захисниць. Не 
втримали. Наша Настя — чемпіон України 2019 р. з гандболу 
серед дівчат 2006 р.н.», — написав у своєму дописі на Фейсбу-
ці Валентин Зелінський.

Ще одна гандболістка із селища Клавдієво-Тарасове стала 
чемпіонкою України, але вже дворазовою.

«В сучасному жіночому гандболі ліворукий атакуючий гра
вець для будьякого тренера — велика знахідка на вагу золо
та. Наша Клавдіївчанка, дворазова чемпіонка України Маша 
Пастерук, така!», — Валентин Зелінський.

 СПОРТ  ПЕРЕМОГИ

НА БОРОДЯНЩИНІ ВЧИТЕЛІ ТА ШКОЛЯРІ ЗМАГАЛИСЯ У СТРІЛЬБІ

«ЗОЛОТІ» ПЕРЕМОГИ 
КЛАВДІЇВЧАНОК

СЕРЕД 400 СПОРТСМЕНІВ ПІСКІВСЬКІ 
ВИХОВАНЦІ — ОДНІ З НАЙКРАЩИХ

ШКОЛЯРКА З БОРОДЯНКИ 
СТАЛА ПЕРЕМОЖЦЕМ 
ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ

ВЧИТЕЛЬ З БОРОДЯНЩИНИ 
СТАВ НАЙКРАЩИМ 
В ОБЛАСТІ

ШКОЛЯРІ З БАБИНЦІВ 
ОТРИМАЛИ «БРОНЗУ» 
НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ

М арія Тимощенко, дев’я-
тикласниця з Бородянки, 
стала переможцем об-

ласного рівня конкурсу твор-
чих робіт Write on! серед учнів 
9 класів.

«Роботи всіх учнів були чу
довими! Я сподіваюся, що 
вони будуть учасниками кон
курсу і наступного року!»,  — 
йдеться у повідомленні Erica 
Minich на сторінці Бородян-
ської школи №2.

К убок та три дипломи і грамоти переможця привіз із 
обласного фіналу Всеукраїнського конкурсу за кра-
щий урок фізичної культури з елементами футболу 

учитель фізичної культури Бородянської ЗОШ №1 Андрій 
Бондар.

Всеукраїнський конкурс проходив 12 березня в м. Ір-
пінь, де Андрій Бондар провів із незнайомими учнями 
ірпінської школи найкращий в Київській області урок 
фізичної культури з елементами футболу 2019 р., заслу-
жено здобувши звання ПЕРЕМОЖЕЦЬ.

20 березня у місті Боярка відбувся обласний етап 
Всеукраїнського конкурсу «Земля — наш спіль-
ний дім». Бородянський район представля-

ла екологічна агітбригада «Тільки разом» Бабинецької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів.

За результатами змагань команда отримала ІІІ місце! 
Щиро вітаємо учасників команди — Аліну Федієнко, 

Коваль Сабріну, 
Зінченко Анну, 
Зінченко Анас-
тасію, Шеремета 
Івана, Ушатенко 
Вероніку. Бажає-
мо вам успіхів у 
подальшій праці 
та нових звер-
шень, повідомляє 
Б о р о д я н с ь к и й 
РЦДЮТ.

8-9 березня пройшов Міжна-
родний турнір з вільної бо-

ротьби в  м.  Львів пам’яті Ігоря 
Первачука.

В змаганнях взяли участь понад 
400 спортсменів. На турнір завіта-
ли команди із Вірменії, Франції, 
Італії, Молдови, Румунії, Слова-
чини, Чехії і міст України! Взяли 
участь в турнірі й вихованці Піс-
ківского спортивного центру від-
ділення вільної боротьби. Муха-
мед Аміна виборола друге місце.

Вітаємо її з перемогою!

НА КИЇВЩИНІ З 29 БЕРЕЗНЯ ЗАБОРОНИЛИ  
ЛОВИТИ РИБУ

Н айжорсткіші обмеження на 
вилов риби припадають на 
нерестовий період — з метою 

охорони, збереження та створення 
сприятливих умов для природного 
відтворення водних біоресурсів. 
На Київщині цьогоріч нерестова 
весняно-літня заборона встанов-
люється з 29 березня 2019 року. 
Тривалість заборони відрізняєть-
ся залежно від водойми. Так, у всіх 
водосховищах і озерах з затоками, 
протоками заборона триває по 6 
червня включно, у всіх річках та їх 
кореневих водах – по 17 травня, у 
новостворених водних об’єктах, а 
також у придатковій системі річок 
та інших водних об’єктах — по 26 
червня.

У цей період забороняється 
пересування плавзасобів (чов-

нів), промислове рибальство, 
підводне полювання, проведен-
ня днопоглиблювальних, вибу-

хових та інших видів робіт, добу-
вання будівельних матеріалів у 
місцях масового нересту водних 
біоресурсів.

Дозволяється любительське та 
спортивне рибальство до 3 кіло-
грамів риби на одну особу, од-

нією поплавковою або донною 
вудкою з одним гачком і спінін-
гом з берега у дозволених місцях. 
Також по 30 червня, відповідно 
до наказу Київського рибоохо-
ронного патруля від 05.12.2018 
№ НОД-145/6 «Про встановлення 
заборони на лов річкових раків», 
заборонено добувати цих члени-
стоногих.

Також Київський рибоохорон-
ний патруль опублікував пере-
лік ділянок водойм Київщини, 
на яких дозволений любитель-
ський і спортивний вилов риби 
з берега однією поплавковою 
або донною вудкою з одним 
гачком та спінінгом в нересто-
вий період 2019 року. Ввійшли 
в цей перелік і річки Тетерів та 
Здвиж.

У Києві та Київській області з 29 березня встановлена нерестова заборона

У НЕМІШАЄВОМУ ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ ГРОМАДСЬКОЇ 
УЧАСТІ

 СУСПІЛЬСТВО ОФІЦІЙНО

5 квітня у Немішаєвому відбулася презентація інтер-
нет-платформи для діалогу та консультацій з громадські-
стю

Як повідомляють ор-
ганізатори, плат-
форма громадської 

участі «SPILNO» стане 
інтерактивним поміч-
ником активної гро-
мадськості та надасть 
змогу об’єднати всі ін-
струменти демократії на 
єдиному електронному 
ресурсі.

Немішаєве стане од-
ним із перших селищ, 
де буде впроваджено 
інструмент Електро-
нних публічних кон-
сультацій.
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Л ише з початку 2019 року на терито-
рії Бородянського району виникло 
46  пожеж у природних екосистемах 

на загальній площі 68,88 га.
«Спалення сухої трави стало для ба

гатьох громадян настільки звичним, що 
практично не звертається увага на те, 
якої шкоди ці дії завдають довкіллю, жит
тю та здоров’ю людей. Як правило, люди, 
які їх спричиняють, переконані, що таким 
чином вони роблять корисну справу. Та, 
насправді, наражають на небезпеку себе, 
сусідів і суттєво погіршують стан до
вкілля», — повідомляє Бородянський РВ ГУ 
ДСНС України у Київській області.

У Мирчі згоріли житлова та господарча 
будівлі

Внаслідок загоряння трав’яного настилу 
на площі 0.4 га, прилягаючого до будин-

коволодіння, вогнем знищені покрівля 
та перекриття житлової будівлі на площі 
60 м2, внутрішнє оздоблення стін, речі та 
майно, що знаходилось у помешканні, а 
також поруч розташовану господарчу бу-
дівлю на площі 32 м2.

Збитки, завдані дією вогневих конвек-
тивних потоків, та причина виникнення 
на даний момент встановлюються.

В Загальцях пожежа вщент знищила 
господарчу будівлю

На момент прибуття рятувальників, де-
рев’яна господарча будівля була охоплена 
вогнем по всій площі. І хоча вогнеборці зумі-
ли оперативно подолати «вогняну стихію», 
проте будівля згоріла практично повністю.

Пожежа біля АЗС
Невеличке багаття переросло в справжнє 

лихо у Бородянському районі. За словами 

очевидців, звичайний підпал трави пере-
творився в масштабну пожежу. Більш того, 
вогонь почав підступати до АЗС «КЛО», че-
рез що очевидці викликали пожежників.  
На щастя, вогнеборці вчасно локалізували 
займання.

В Бородянщині знову горіли торфи
На поймі р. Здвиж, поблизу с. Здвижівка, 

горіло торф’яне поле.
Пожежним знадобилося близько дев’яти 

годин, аби повністю ліквідувати процес го-
ріння. В результаті - знищено торф’яний на-
стил на загальній площі 0,2 га.  Ймовірною 
причиною пожежі могло стати необережне 
поводження з вогнем.

Вогонь знищив дачний будинок у 
с. Торф’яне

Пожежа в с. Торф’яне сталася 23 березня. 
Про загорання приватного нежилого дач-

ного будинку вогнеборців повідомили міс-
цеві мешканці. 

В результаті пожежі вогнем знищений 
приватний нежилий дачний будинок на за-
гальній площі 9 м2, речі та майно, що зна-
ходились в ньому. 

В Микуличах згорів житловий будинок 
1 квітня до оперативно-диспетчерської 

служби Бородянського району надійшло 
повідомлення про загорання приватного 
житлового будинку в с. Микуличі. В будин-
ку загорілися дерев’яне перекриття та по-
крівля.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати 
приблизно за годину. Причина виникнен-
ня пожежі встановлюється.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

ПЕРЕКИНУТА ФУРА, ЗАГОРЯННЯ 
РОЗЛИТОГО ПАЛЬНОГО 
ТА ПОНІВЕЧЕНА КЛУМБА:  
деталі ДТП у Бородянці

 ІНЦИДЕНТ

НА БОРОДЯНЩИНІ 
ВИЯВИЛИ НЕЛЕГАЛКУ 
З РОСІЇ

БІЛЯ БАБИНЕЦЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ НЕВІДОМІ 
ПОШКОДИЛИ ЛІХТАРІ

ОЧІЛЬНИКИ ОДНІЄЇ З 
СЕЛИЩНИХ РАД КИЇВЩИНИ 
ВІДСУТНІ НА РОБОЧИХ 
МІСЦЯХ

МЕШКАНЦІ БОРОДЯНКИ 
ЗАФІКСУВАЛИ ЩЕ ОДНОГО 
«ГЕРОЯ ПАРКОВКИ»

Співробітники Управління моніторингу рівних 
прав і свобод Секретаріату Уповноваженого 
ВРУ з прав людини здійснили моніторинговий 
візит до смт Клавдієво-Тарасове Бородян-
ського району Київської області.

В ізит було проведено на початку березня піс-
ля численних звернень на адресу Уповнова-
женого мешканців зазначеного населеного 

пункту щодо порушення принципів добровільного 
об’єднання територіальних громад.

Членами моніторингової групи виявлено, що 
голова селищної ради смт Клавдієво-Тарасове та 
його заступник були відсутні на робочих місця під 
час прийому громадян відповідно до оприлюдне-
ного графіка.

Протягом трьох годин зазначені працівники так 
і не з’явились на свої робочі місцях. Співробітни-
ки виконкому не змогли дати зрозумілої відповіді 
про причини їхньої відсутності та небажання від-
повідати на телефонні дзвінки.

Члени моніторингової групи не змогли ознайо-
миться із документами, що передують прийняттю 
рішення про об’єднання смт Клавдієво-Тарасове в 
об’єднану територіальну громаду.

Водночас було проведено спілкування з грома-
дянами, які очікували прийому селищним голо-
вою саме з питання створення ОТГ та зустрілись 
з представниками громадської організації, що від-
стоює інтереси стурбованих жителів цього населе-
ного пункту у дотриманні положень Закону Укра-
їни «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад». Також було отримано необхідні для роз-
гляду документи.

Докладний звіт за результатами перевірки та 
рекомендації щодо усунення недоліків будуть на-
правлені до відповідних інстанцій.

У соціальних мережах наприкінці березня 
з’явилися світлини, на яких зафіксовано авто-
мобіль, який припарковано в недозволеному 
місці. Місцеві вже встигли назвати господаря 
автівки «героєм парковки».

В арто зазначити, що практика викладати фото 
невідповідальних господарів транспортних 
закладів — не нова. Проте дивує, чому нара-

зі, коли вступили в силу нові правила паркування, 
кількість «героїв» не стала меншою.

Наприкінці вересня минулого року набули чинно-
сті нові правила паркування. Раніше порушникам 
залишали на лобовому склі правила паркування 
лише під час громадських флешмобів. Нині ж, за 
новим законом, там мають вже залишати копії по-
станов про штраф за неправильне паркування.

За порушення правил штраф тепер складатиме 
20-кратний розмір вартості оплати за годину корис-
тування паркувальним майданчиком.

За новим законом, найбільше заплатите за зайня-
те місце для людей з інвалідністю: від 1020 до 1700 
гривень. За несуттєве порушення штраф станови-
тиме 255 гривень, але якщо ваша машина загрожує 
безпеці інших людей — викладете 510 гривень. До 
суми штрафу також треба додати вартість послуг 
евакуатора — від 600 гривень, а також ПДВ і що-
денне утримання авто. Зауважимо, що несплачений 
штраф щомісяця буде подвоюватися. Якщо запла-
тите штраф за 10 днів — отримаєте знижку 50%.

 Матеріали підготувала Юлія БОБРИК

В одій не впорався з керуванням та з’їхав з проїзної частини на клумбу, 
перекинувшись на правий бік.
Повідомлення про ДТП надійшло на пункт звязку 31-ДПРЧ смт Бородянка 

25 березня близько опівночі.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин 

(на Люблін) М-07 у селищі Бородянка, Київської області. Прибувши на місце 
події, рятувальниками було встановлено: ДТП сталося за участю вантажного 
автомобіля DAF, водій якого не впорався з керуванням, з’їхав з проїзної ча-
стини на клумбу та перекинувся на правий бік. Як повідомили ІА «Погляд» 
у Бородянському РВ ГУ ДСНС України у Київській області, даний автомобіль 
перевозив продукти харчування.

Рятувальники приступили до подачі вогнегасних засобів, сформувавши по-
душку із повітряно-механічної піни на площі розлитого пального та інших 
агрегатів автомобіля.

П равопорушницю виявили під час проведен-
ня операції «Мігрант» працівники Бородян-
ського відділу поліції в смт Пісківка.

Як повідомляє прес-служба поліції в Київській 
області, 42-річну громадянку, яка проживала в 
Україні без відповідних документів, доправили 
до Бородянського відділу Державної міграційної 
служби. Відносно жінки складено адміністратив-
ний протокол за ст. 203 КУпАП.

Нагадаємо, що законно перебувати в Україні 
можна 90 днів протягом 180 днів. Після 29 квітня 
2018 року штраф за перевищування термінів пе-
ребування в Україні становить від  двадцяти до 
сорока неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян.

Довідково:
Загалом з початку профілактичних заходів 

під умовною назвою «Мігрант» в Київській об-
ласті здійснено 126 подань на громадян, які по-
рушили чинне законодавство України. Зокре-
ма, 62 подання про примусове повернення осіб 
без громадянства в країну походження та 26 
подань — на скорочення терміну перебування 
в Україні.

У ПІСКІВЦІ ОДИН ЗА ОДНИМ «ВИБУХАЮТЬ» 
ОСВІТЛЮВАЧІ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ 
НА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ
Новенькі освітлювачі пішохідних переходів на сонячних 
батареях в селищі Пісківка після березневих свят почали 
виходити із ладу один за одним. Причому, за словами самих 
мешканців, вони просто «вибухають» на очах.

«Щ е один вистріл! А хвилину після того, як зірвалася батарея, 
приїхав шкільний автобус з дітьми», — повідомила у соціаль-
них мережах мешканка селища.

Як з’ясувалося, випадок з новенькими освітлювачами далеко не перший. 
Напередодні «вибухнули» акумулятори в освітлювачі по вулиці Квітнева, піс-
ля чого впали прямісінько на пішохідний перехід.

На щастя, людей на пішохідному переході в цей час не було. Але люди за-
непокоєні, адже поряд знаходиться зупинка, і кожен ранок чимало дітей там 
чекають на автобус, аби доїхати до школи. За словами очевидців, вибух був 
такої сили, що запчастини від освітлювачів залетіли в сусідній двір.

П ро це в соціальних мережах написав селищ-
ний голова Бабинець Андрій Купраш у соці-
альних мережах, зазначивши, що інцидент 

стався в ніч з 3 на 4 березня.
«В ніч з 3 на 4 березня було пошкоджено декіль-

ка ліхтарів біля селищної ради та ролет магазину 
двома молодиками! Хтось створює, шукаючи для 
цього час та можливості, а хтось руйнує, бо немає 
чим зайнятися. Ще більше вражає поведінка, яка 
не відповідає здоровому глузду. Викладаю для 
перегляду, прошу впізнати та надати оцінку діям 
хлопаків!».

Проте випадок зухвалого вандалізму в селищі не 
єдиний. Невідомі також «доклали руку» до фото-
зони, яку небайдужі мешканці селища зробили до 
свята 8 Березня.

«Вчора у когось, мабуть, не було чим закусити. 
Пішли наші яблука і бублики», — написала меш-
канка Бабинець Тетяна.

 ПОЖЕЖНА ХРОНІКА

З ПОЧАТКУ РОКУ НА БОРОДЯНЩИНІ СТАЛОСЯ БЛИЗЬКО ПІВСОТНІ ПОЖЕЖ
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УКРАЇНЦЯМ ВИННІ 2446,8 МЛН ГРН:  
проте роботодавці зменшили свої борги 
за місяць

 СУСПІЛЬСТВО

З а місяць заборгованість скоротилася 
на 167 млн грн.
За даними Державної служби статис-

тики України, станом на 1 березня 2019 року 
загальна сума заборгованості з виплати за-
робітної плати становила 2446,8 млн грн. В 
свою чергу заборгованість працівникам еко-
номічно активних підприємств становила 
1267,7 млн.грн.

Найменш відповідальні роботодавці у про-
мисловій галузі (1908903 тис. грн), у сфері 
транспорту, складського господарства, по-
штової та кур’єрської діяльності (193837 тис. 

грн) та у професійній, науковій та технічній 
діяльності (105966 тис. грн.)

Найбільше робітникам заборгували у Доне-
цькій (465838 тис. грн), Луганській (436496 тис. 
грн) і Сумській (285831 тис. грн) областях.

На Київщині роботодавці сумарно винні пра-
цівникам 140860 тис. грн, в свою чергу в столи-
ці не набагато менше — 138342 тис. грн.

Нагадаємо, показник середньої зарплатні у 
2019 році в Україні заплановано на рівні 10,5 
тис. грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман в ефірі одного з 
загальнонаціональних телеканалів.

«Середню зарплату прогнозуємо близько 
10,5 тис. грн, але я переконаний, що цей показ-
ник буде вищим», — сказав Прем’єр-міністр, 
зазначивши, що в питанні оплати праці орі-
єнтир єдиний — створити такі умови, при яких 
українці поверталися б додому і працювали в 
Україні. — «Я за те, аби українці працювали в 
Україні і отримували достойну зарплату. І ми 
прийдемо до того, що зарплата українців буде 
високою», — сказав Гройсман.

Варто зазначити що за підсумками 2018 року се-
редня зарплата в Україні перевищила 9 тис. грн, а 
у відсотковому вимірі її ріст склав понад 12%.

У НЕМІШАЄВОМУ ПРОЙШОВ 
ОБЛАСНИЙ ЗБІР УЧНІВ-
ЛІДЕРІВ

 УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

В УКРАЇНІ ЗБІЛЬШИЛАСЯ 
КІЛЬКІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ

З а останніми даними Держстату України, 
кількість зареєстрованих безробітних 
в країні за підсумком минулого місяця 

становить 367,0 тис. осіб. Натомість в першо-
му місяці цього року їх було — 364,3 тис. осіб.

Цікаво й те, що кількість безробітних жі-
нок переважає у цій сумній статистиці за 
минулий місяць — 193,5 тис. осіб, тоді коли 
чоловіків — 173,5 тис. осіб. Що ж стосується 
поширеної думки про те, що на селі роботи 
менше, «мова цифр» її спростовує. Кіль-
кість безробітних серед міського населення 
становить 189,6 тис. осіб, натомість серед 
сільського населення — 177,4 тис. осіб.

Варто також зазначити, що кількість ва-
кансій за даними державної служби зайня-
тості навпаки збільшилася. За підсумком 
січня їх було зареєстровано 67,8 тис. оди-
ниць, у лютому — 84,5 тис. одиниць.

23 березня 2019 року Немішаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1 радо зустрічала учнів-лідерів усієї області, де-
путатів обласної ради дітей Київщини.

Під час збору відбулися івент-майстерні, які дали 
можливість поспілкуватися учнівській молоді з успіш-
ними і креативними людьми, а також представниками 
різних молодіжних громадських організацій та проек-
тів, повідомляє Бородянський РЦДЮТ.

Закриваючи збір, перед делегатами виступили лідери 
Бородянщини, які представили свою роботу протягом 
року та презентували нового лідера ОРДК — Дашу Коз-
ленко.

НА ЕКСКУРСІЮ ДО ПОЛІЦІЇ: бородянські поліцейські 
розповіли дітям про свою роботу

22 березня до Бородянського відділення поліції 
завітали дітлахи одного з дитячих садочків ра-
йону. Вони мали можливість ознайомитись як зі 

зброєю, так і з спецзасобами, з якими щоденно працює 
поліція.

Екскурсія розпочалась зі знайомства із роботою черго-
вої частини, куди надходить вся інформація про скоєні 
правопорушення та злочини, повідомляють у Бородян-
ському відділенні поліції.

Далі дітям розповіли про роботу поліції, про затриман-

ня злочинців та правопорушників. Акцентували увагу на 
правилах безпечної поведінки.

Найбільші враження на дітей справили спецзасоби та 
зброя, якою користуються поліцейські. Бажаючі мали 
можливість одягнути на себе бронежилети, шолом та 
відчути себе у ролі справжнього захисника. 

На завершення екскурсії поліцейські показали служ-
бові автомобілі, розповіли про роботу «Секторів реа-
гування патрульної поліції» та побажали маленьким 
дітлахам успіхів у їхньому майбутньому навчанні.

«ВЕЛИКОДНІ ДЗВОНИ» 
ВСЬОМЕ ЗБЕРУТЬ ДРУЗІВ
29 квітня відбудеться сьомий щорічний фестиваль «Великод-
ні Дзвони». Взяти участь у заходах фестивалю, які вже роз-
почалися, запрошують дітей та дорослих. Безкоштовні май-
стер-класи з розпису та декорування яєць, Писанка-квест, 
вокально-інструментальний концерт, конкурс творчих робіт 
на пасхальну тематику, а на завершення — гала-концерт!

 ДОВКІЛЛЯ
НА БОРОДЯНЩИНІ 
ОГОЛОСИЛИ ДВОМІСЯЧНИК 
БЛАГОУСТРОЮ

З 18 березня по 18 травня 2019 року в 
Бородянському районі оголошено 
двомісячник благоустрою населених 

пунктів, повідомляється в розпорядженні 
Бородянської РДА.

Зокрема, виконкоми органів місцевого 
самоврядування мають забезпечити вико-
нання комплексу заходів, спрямованих на 
поліпшення стану довкілля, а саме: озе-
ленення, благоустрою населених пунктів 
та прилеглих до них територій, очищення 
водних джерел, 
а  також органі-
зувати ліквіда-
цію стихійних 
сміттєзвалищ, 
очищення від 
сміття та ме-
талобрухту лі-
сосмуг уздовж 
доріг.

Р еконструкція закладу, що мала закінчитися ще в грудні 2016 року, 
ще досі триває.
Нагадаємо, більше півроку тому службовцю Київської обласної 

державної адміністрації повідомили про підозру у спричинені збитків 
державному бюджету на кругленьку суму. Мова йде про Дружнянський 
ЗДО «Струмочок», де держслужбовець вніс неправдиві відомості в акт 
виконаних робіт по реконструкції дошкільного навчального закладу, 
що спричинило збитки державному бюджету на понад 1 млн грн.

Остання інформація щодо завершення робіт у дитсадку «Струмочок» 
(с. Дружня) була оприлюднена на виїзному засідання Ради регіональ-
ного розвитку Бородянського району на початку цього року, проте точ-
ні дати тоді не називали.

Наприкінці березня стало відомо, що реконструкцію садочка можуть 
завершити у найближчий час — проте знову без дат.

В ході робочої поїздки до Бородянського району 19 березня голова 
КОДА Олександр Терещук відвідав Дружнянський заклад дошкільної 
освіти «Струмочок». В ході розмови з колективом та батьками Олександр 
Терещук запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб реконструкцію дитячо-
го садочка було завершено в найкоротші терміни, за повного сприяння 
обладміністрації, депутатського корпусу та органів місцевого самовря-
дування.

САДОЧОК В ДРУЖНІ ЗАВЕРШАТЬ 
В НАЙКОРОТШІ ТЕРМІНИ

Наприкінці березня працівники шкіл та відділу освіти 
Бородянського району стали учасниками екологічної 
акції «Посади дерево»

Освітянами Бородянщини було висаджено понад п’ять тисяч со-
сен, берізок, дубів на території коледжу дорослими та учнів-
ською молоддю.

Акція була проведена за ініціативи Відокремленого підрозділу На-
ціонального університету біоресурсів і природокористування Украї-
ни «Немішаївський агротехнічний коледж» та підтримки Державного 
підприємства «Тетерівський лісгосп».

ОСВІТЯНИ БОРОДЯНЩИНИ 
ВИСАДИЛИ ПОНАД 5 ТИСЯЧ ДЕРЕВ
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Г анна Гриневич два місяці живе у палаті 
Бородянської лікарні. Вона потрапила 
сюди з інсультом, і поки була на ліку-

ванні, чоловік та син переселились в інші 
квартири. А її залишили без житла і відмо-
вились приймати до себе.

— Сину потрібна була операція на серці і 
вони продали квартиру, аби оплатити 130 
тис. грн за операцію. Потім брали кредити 
в банку, під заставу квартир, в результаті 
продали житло в столиціі і переїхали в Ір-
пінь,  — розповів журналістам ІА «Погляд» 
на початку березня президент благодійно-
го фонду «Добре діло!» Сергій Урбан. — В 
Ірпені так само за допомогою якихось махі-
націй взяли в банку кредити, виплачувати 
які не могли, ріс процент і з останньої квар-
тири їх просто виселили.

Ірпінський забувновник за свій рахунок 
орендував для родини квартиру на два мі-
сяці в бородянському гуртожитку. Але нада-
лі Гриневичі не могли сплачувати за житло 
і їх також виселили. Жінка не витримала на-
пруження та потрапила до лікарні.

— В січні 2019 року Гриневич була достав-
лена каретою екстреної медичної допо-
моги. В процесі діагностування виявлено 
пневмоторакс, серцеву і легеневу недостат-
ність, — повідомив заступник головного 
лікаря Бородянської лікарні Антон Довго-
пол.  — Їй було надано медичну допомогу, 
лікувалась у нас протягом місяця і потребує 
тільки вирішення соціальних питань.

Допомагає Ганні Петрівні Сергій Урбан, 
президент благодійного фонду «Добре 
діло!». Сергій дізнався про цю історію від 
її сусідів, група волонтерів зібрала та при-
везла до лікарні всі необхідні речі та спри-
яла у пошуку житла.

— Ми знайшли пансіонат для Ганни Пе-
трівни у Житомирській області, який існує 
на волонтерських засадах. І наразі збира-
ємо елементарний пакет документів, щоб її 
поселити туди, — розповів Сергій Урбан.

 СУСПІЛЬСТВО  ДОВКІЛЛЯ

ДОБРІ СПРАВИ — ЦЕ ЛЕГКО!

ДІТИ БОРОДЯНЩИНИ — СВОЇМ 
ЗАХИСНИКАМ:  
добра справа не знає меж В КРИНИЦЯХ НА БОРОДЯНЩИНІ 

«МЕРТВА» ВОДА?
Н а початку березня у  Бородянсько-

му районі пройшла Благодійна акція 
«Діти Бородянщини — своїм Захисни-

кам», під час якої дітки з батьками та вчите-
лями зібрали майже пів тонни краму, який 
передали у руки Захисників. В основному — 
це печиво, цукерки, шоколад, їжа тривало-
го зберігання, домашня консервація, чай, 
кава, цукор, предмети гігієни і листи зі щи-
рими словами подяки, що написані дітками 
особисто для захисників.

Про це у  соціальних мережах повідомив 
військовий капелан ЗСУ Military chaplain in 
Ukrainian armed forces Анатолій Кушнірчук.

«Хотіли би ПОДЯКУВАТИ організаторам: 
Бородянський осередок «Асоціації воїнів 
АТО Київська Русь», Бородянський район
ний Центр дитячої творчості — за пряму 
співпрацю з нашою організацією волонте
рів «Бучанська Варта», що все перевозить 
на  фронт і передає у  потрібні руки», — 
йдеться у повідомлені.

Також в благодійній акції взяли участь такі 
навчальні заклади як Бабинецька, Клавді-
ївська, Микулицька, Загальцівська, Немі-
шаївська, Новозаліська, Новогребельська, 

Озерська, Пилиповицька та Бородянські 
загальноосвітні школи.

У чні 9-А, 9-Б та 10 класів Клавдіївської школи приєдналися до екологічного челенджу 
«БУЛО – СТАЛО» і навели лад у місцевому парку. Результатом своєї роботи діти поді-
лилися у соціальних мережах, закликаючи підтримати ініціативу.

Челендж «БУЛО – СТАЛО», який у світі відомий під назвою Trashtag Challenge, щодня стає 
все популярнішим. Світ, мов вірус, захопив черговий флешмоб — екологічний: користува-
чі з різних куточків планети прибирають сміття на особливо забрудненій, на їхню думку, 
громадській території та викладають фотографії «до» і «після» її прибирання з хештегом 
#trashtag. Приємно, що й на Бородянщині приєдналися до такої шляхетної справи.

ДОВІДКОВО:
З чого ж все почалося?
Історія «сміттєвого» флешмобу сягає корінням у далекий 2015 рік. Тоді американець 

Стівен Рейнхольд вирушив у багатоденну подорож зі своїм другом. Їхній автомобільний 
маршрут пролягав з Каліфорнії до Джексон-Гоула дивовижної краси пагорбами і не 
менш мальовничими долинами. Проте, летячи трасою, з вікна машини вилетів чек у бік 
долини Овенс, але він за ним не повернувся. Чоловіку настільки було соромно за це, що 
він заприсягнувся зібрати сто таких папірців під час своєї подальшої подорожі, але це 
переросло в щось більше. Тоді Рейнхольд і запустив проект #Trashtag. На жаль, популяр-
ності цей челендж тоді так і не набув, хоча людям навіть пропонували винагороду за 
участь.

Минуло 4 роки і Роман Бірон виклав у Facebook пост-звернення: «Ось новий челлендж 
для всіх вас, підлітків, які нудьгують. Сфотографуйте територію, якій би не завадило 
трохи прибирання, а потім сфотографуйте те, як ви щось зробили, та опублікуй
те». Друга спроба на життя для флешмобу стала більш успішної і, як бачимо, й в Україні 
нині ця акція стає все більш популярною.

О дним з факторів, який робить з «жи-
вої» води «мертву», є нітрати. Пере-
вищення їх вмісту в складі води при-

зводить до важких захворювань. Особливо 
гостро ця проблема відчувається в україн-
ських селах, про що свідчать останні проби 
криничної води на Бородянщині, в яких ви-
явили перевищений вміст нітратів.

За період червень 2015 – березень 2019 рр 
до лабораторії в  Ірпені звернулася 71 осо-
ба з числа жителів Бородянського райо-
ну з проханням дослідити воду з криниць 
на вміст нітратів. Тож Ірпінським міжрайон-
ним відділенням лабораторних досліджень 
Державної установи «Київський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України» проведені лабораторні 
дослідження проб питної води на вміст ні-
тратів у  криничній воді, повідомляє Боро-
дянська селищна рада.

З 7-ми обстежень індивідуальних колодя-
зів за 1 квартал 2019 р. перевищення по ніт-
ратам виявлено в 4-х випадках (57 %).

Проте не оминула проблема й інші насе-
лені пункти району. За попередні роки були 
досліджені проби води практично в  усіх 
населених пунктів і картина була не менш 
оптимістичною. З 9-ти звернень у  2015  р. 
вміст нітратів перевищував у 5-ти випадках 
(56 %), у 2016 р. з 5-ти звернень — у 4-х ви-
падках (80 %), у 2017 р. з 9-ти звернень — 6-ти 
випадках (67 %), а у 2018 р з 48-ми обстеже-
них індивідуальних колодязів перевищення 
нітратів виявлено у 30 випадках (63 %).

На всіх цих обстежених об’єктах децентра-
лізованого водопостачання виявлено пе-
ревищення вмісту нітратів, а дослідні про-
би води не відповідають вимогам ДСанПіН 
2.2.4–171–10  за  санітарно-токсикологічним 
показником. В нормі це показник має бути 
не вище 50,0 мг/куб. дм.

Тож на  2019  рік заплановано вибіркове 
дослідження проб води на вміст нітратів з 
39 індивідуальних колодязів Бородянщини.

Довідково:
Невідповідність питної води санітар-
но-епідомологічним вимогам є однією 
з причин підвищення захворюваності 
серед населення на  такі інфекційні за-
хворювання, як вірусний гепатит А, че-

ревний тиф, дизентерія, холера, ротаві-
русні інфекції тощо.
Найбільший вміст нітратів, що в  десятки 

разів перевищує допустиму норму, спосте-
рігається в  питній воді саме сільської міс-
цевості. Це викликано тим, що вода в селах 
фактично не  підлягає контролю. Згідно з 
офіційними даними, 78 % сіл не мають цен-
тралізованого водопостачання. Використо-
вуючи питну воду з колодязів, каптажів, 
копанок, які мають глибину 1,5–6  метрів і 
наповнюються ґрунтовими водами, селяни 
споживають разом з водою залишки до-
брив, нітратів і хвороботворних організмів 
зі стічних та вигрібних ям, смітників.

«Сьогодні сільське водопостачання зна
ходиться в  кризовому стані  — фактично 
зруйнована і майже повністю в запустін
ні вся водопровідноканалізаційна інф
раструктура, очисні споруди, технології 
очищення та знезараження застарілі та 
неефективні, зникають спеціалізовані 
організації з обслуговування сільських во
допроводів, каналізацій і колодязів», — по-
відомляє лікар-гігієніст Ірпінського міжра-
йонного відділу лабораторних досліджень 
державної установи «Київський обласний 
Лабораторний Центр» Держсанепідслуж-
би України» Кітчак Т. Д.  — «Від нітратного 
забруднення страждають ґрунтові води 
по всій Україні».

КЛАВДІЇВСЬКІ ШКОЛЯРІ ПРИЄДНАЛИСЯ ДО 
ЕКОЛОГІЧНОГО ЧЕЛЕНДЖУ «БУЛО-СТАЛО»
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП

Великдень або Воскресіння Христо-
ве — найдавніше християнське свято, 
головне свято богослужбового року, 
встановлене на честь воскресіння Ісу-
са Христа. Для українців з цим святом 
пов’язані не тільки різнокольорові пи-
санки і смачна паска. Це особливе свя-
то, коли слідують традиціям і вірять 
у диво. Які ж повір’я і застереження 
існують на Великдень? Яких традицій 
варто дотримуватися, аби все заду-
мане здійснилося.

Великдень або Воскресіння Христове – 
найдавніше християнське свято, голов-
не свято богослужбового року, встанов-
лене на честь воскресіння Ісуса Христа. 
Для українців з цим святом пов’язані не 
тільки різнокольорові писанки і смачна 
паска. Які ж повір’я і застереження існу-
ють на Великдень? 

Сьомий тиждень посту — Страсний. 
У  передвеликодню седмицю віруючі 
згадують останні дні земного життя Спа-
сителя, його страждання і смерть. Піст в 
ці дні відповідно до статуту строгий.

Великий або Чистий четвер. З цього 
дня починаються приготування до Ве-
ликодня. Віруючим необхідно прийти 
до храмів, сповідатися і причаститися. У 
будинку прибирають, печуть паски, фар-
бують яйця.

Страсна п’ятниця. Це день розп’яття і 
смерті Ісуса, тому він не тільки найсуворі-
ший, а й найсумніший день тижня. Люди 
моляться, відвідують церковні служби і 
утримуються від їжі. Під суворою заборо-
ною домашня робота, веселощі і пісні, ка-
жуть: «хто пісні у Страсну П’ятницю співає 
— на Великдень сльози проллє».

Воскресіння Христове. У ніч на неділю, 
після опівночі, дзвін сповіщає про Во-

скресіння Христове і початок великод-
ньої служби. Богослужіння проводяться 
особливо урочисто й тривають вони до 
ранку. Кульмінацією служби стає обряд 
освячення пасок, яєць, вина та ін. 

Святкування тривають тиждень, який на-
зивають Світлою великодньою седмицею.

«Христос воскрес!» — «Воістину во-
скрес!»

Вже більше 2000 років традиційним 
привітанням в день Великодня і Світлу 
седмицю є слова: «Христос воскрес!». На 
що потрібно відповісти: «Воістину во-
скрес!». Нерідко обмінюються й писан-
ками. До речі, з цим символом пов’язано 
цікаве повір’я. Вважають, що Марія Маг-
далина, коли вирішила принести радісну 
звістку про воскресіння Ісуса римському 
імператору Тиверію взяла із собою у 
подарунок куряче яйце, яке символізує 
життя, адже до правителя не можна було 
приходити без дарів. На звістку Марії ім-
ператор просто розсміявся, зазначивши, 
що це можливо тільки в тому випадку, 
якщо біле яйце перетвориться на чер-
воне… і не встиг він закінчити фразу, як 
яйце змінило колір.

Вірування в народі
В давні часи вважали, що у Великдень 

все стає видимим, тому малеча з чистою 
душею може побачити всі земні скарби, 
які у цю ніч світяться вогниками.

Також люди раніше завжди з нетер-
пінням чекали першого удару дзвонів. 
Якщо з першим ударом перехрестити-
ся зі словами: «Христос воскрес, а рабу 
(ім’я) здоров’я», то одужає навіть важко 
хвора людина.

А ще у Великдень обов’язково встава-
ли до світанку, щоб не проспати щастя, 
а протягом дня дуже важливо бути весе-

лим та радісним, інакше сумувати дове-
деться весь рік.

Застереження на Великдень
На свято не можна займатися домаш-

ньою роботою — з клопотами піде щастя.
В ніякому разі не можна викидати 

освячені продукти, їх потрібно з’їсти за 
святковим столом, поділитися з рідними 
та сусідами або роздати бідним.

За старих часів шкаралупа великодніх 
освячених яєць не викидалася на вули-
цю, аби не потрапити в Ісуса і апостолів, 
які весь тиждень ходять по землі.

Їстівні символи Великодня
Сніданок на свято Воскресіння Хри-

стового завжди починають з освячених 
продуктів. Кожен член родини має з’їсти 
по яйцю та шматочок паски, принесені з 
церкви страви. 

Святкова паска — головний символ 
свята, символ присутності Бога у житті 
всіх людей. Її солодкість, здоба і краса 
— співчуття, милосердя і турбота Творця 
про кожного.

Сирна паска — це символ солодкості 
райського життя, прообраз Царства Не-
бесного. Її форма у вигляді гори симво-
лізує новий, небесний Єрусалим.

Крашанки — символ зародження жит-
тя, знак життя нового, воскресіння та 
символ сонця.

М’ясні страви вважаються символом 
багатства та матеріального благополуч-
чя, тому їх прийнято удосталь подавати 
на великодній стіл.

Мед — символ чистоти та Слова Божого.
Існує також традиція випікати невеликі 

дріжджові булочки у формі різних звіря-
ток, які нагадують про беззавітну жертву 
Христа, а птахи — символ приходу весни 
та пробудження природи.

 ДОЗВІЛЛЯ

ВЕЛИКДЕНЬ: традиції та повір’я найбільшого свята християн

ПАСКА «ТРАДИЦІЙНА»
Складові:
• 8-10 яєць
• 0,5 л молока
• 75 г (свіжих) або 10-15 г сухих дріжджів
• 150 г вершкового масла
• 500 г цукру
• 1 пакетик ванільного цукру
• 9 склянок борошна
• 1,5 ч.л. солі без верху
Приготування:
Опара: Розвести дріжджі в теплому молоці, до-

дати 1 столову ложку цукру і 2 склянки борошна. 

Ретельно перемішати суміш і поставити підніма-
тися в тепле місце. Опара повинна збільшитися 
в три рази.

Тісто: Розтерти яйця з цукром і сіллю, додати до 
опари і перемішати. Додати борошно, постійно 
перемішуючи, і замісити некруте тісто. накрити 
тісто харчовою плівкою або чистим рушником і 
залишити в теплому місці. Коли тісто збільшить-
ся в 2-3 рази, розтопити масло на водяній бані, 
додати в нього ваніль і ввести в тісто. Ще раз 
добре вимісити і дати підійти. Форми для ви-
пічки змастити соняшниковою або вершковим 
маслом, можна покласти на дно шматок перга-
ментного паперу. Тісто потрібно відривати шма-
точками і наповнювати форму до половини.

Накрити форми рушником і дати підійти до 
країв. Потім поставити в духовку і випікати 15-20 
хвилин при температурі 180-200 градусів. Від-
кривати духовку не можна - паски осядуть. Пе-
ревірити готовність паски можна за допомогою 
дерев’яної палички, нею потрібно проткнути 
тісто, якщо паличка суха — паска готова. При-
красити паску можна звичайною білковою або 
шоколадною глазур’ю.

СИРНА ПАСКА
Складові:
• 5 яєць
• 1 кг сиру
• 200 г вершкового масла
• 200 г цукру
• 200 г сметани
• лимонна цедра
• цукати
• ваніль
• родзинки
• мигдаль

Приготування:
Сир протерти через сито, 

змішати його з маслом, яй-
цями і сметаною. Скласти 
все в каструлю, перемішати 
і поставити на невеликий 
вогонь. Постійно помішу-
вати дерев’яною ложкою. 
Як тільки маса дійде до ки-
піння, зняти з плити і по-
ставити на лід або в таз з 
холодною водою. Постійно 

помішувати, поки 
суміш не охоло-
не. Додати цукор, 
ваніль, родзин-
ки, сухофрукти 
за смаком. Все 
ретельно пере-
мішати, викласти 
в підготовлену 
форму і залиши-
ти в холодному 
місці на 12 годин.

 СМАЧНОГО!

Овен. Чекати чогось 
незвичайного і яскра-
вого Овну не варто, 

адже життя буде йти в роз-
міреному темпі. Хоча ви самі 
пізніше зрозумієте, що краще 
спокійна атмосфера, ніж не-
сподівані події. Хтозна, куди 
вони заведуть?

Телець. Тельцям зорі 
прогнозують в цьому 
місяці стабільність у 
фінансах. Вам не тіль-

ки віддадуть борги. Можливо, 
запропонують перспектив-
ну роботу, оклад якої в кіль-
ка разів буде вищим за попе-
редню.

Близнюки. Близнюкам 
не слід чітко планува-
ти своє життя. Адже, 
все одно все буде від-

буватися не так, як хочеться. 
Сценарій вам не знадобить-
ся, а ось пильність потрібна у 
всьому.

Рак. Давно хотіли бути 
в авторитеті? Що ж, 
Рак посяде роль лідера 
в колективі, що йому 

дуже імпонує. До речі, під ва-
шим чуйним керівництвом 
співробітники швидко закін-
чать давній проект.

Лев. Гороскоп обі-
цяє Левам прекрас ний 
вес няний місяць, коли 
можна не хвилювати-

ся через дрібниці. Ви станете 
справжнім реалістом — з ши-
рокою посмішкою на вустах.

Діва. Хто добре попра-
цював, той може гід-
но відпочити! Саме та-
кої схеми життя ра-

дить дотримуватися Діві го-
роскоп на квітень 2019 року. 
Якщо поставите перед собою 
конкретні цілі, то досягнете 
успіху.

Терези. У Терезів пре-
красний місяць для по-
зитивних змін. Ідеї вті-
ляться в життя, друзі 

підтримають, а творчі заду-

ми принесуть плоди у вигляді 
великої суми. Якщо Терези не 
полінуються, то займуть гідне 
місце не тільки в колективі, а 
й у вищих колах.

Скорпіон. Якщо Скор-
піони вирішать про-
демонструвати кра-
щі риси характеру, то 

успіх і прибуток їм забезпе-
чені. Начальник впевнить-
ся у вашій відповідальності і 
працьовитості, а це — чудове 
підҐрунтя для якнайшвидшо-
го підвищення по службі.

Стрілець. Гороскоп про-
рокує Стрільцям роман-
тичний період, коли в 
любов можна занури-

тися з головою і навіть біль-
ше. Відносини з обранцем бу-
дуть гармонійними, ось тільки 
ревнувати його до всіх підряд 
не слід. Можете самі все зруй-
нувати.

Козеріг. Професіона-
лізм, завзятість у Ко-
зерога на високому 
рівні, тому гороскоп 

на квітень 2019 року бажає 
їм реалізувати задумане і не 
озиратися на минулі невдачі. 
Чим впевненішими, наполег-
ливішими ви будете, тим кра-
ще для кар’єри, фінансово-
го стану і репутації в суспіль-
стві.

Водолій. Якщо Водолії 
припинять дзвонити і 
розмовляти по дрібни-
цях, то обов’язково до-

сягнуть намічених цілей. По-
старайтеся більше слухати 
людей, особливо, партнерів у 
бізнесі і колег по роботі.

Риби. Якщо Риби мрія-
ли поїхати у відпустку 
до теплого моря, то в 
цьому місяці ви може-

те втілити свій задум в жит-
тя. Всі турботи і клопоти за-
лишаться позаду, коли ви ся-
дете у вагон або літак, взяв-
ши з собою за компанію вір-
ного друга.

Хто поїде у відпустку в квітні?

 Підготувала Юлія БОБРИК

До challenge #giveupplasticforlent, що набирає 
популярності у США та Великій Британії, приєд-
наються й українці.

У Мінекології пропонують у період із 11 бе-
резня до 27 квітня, а також 28 квітня під час 
святкування Великодня відмовитися або, що 
найменше, обмежити використання одноразо-
вого посуду, пакетів та пластикових упаковок 

у повсякденному житті та заохочувати інших 
робити вибір на користь речей, придатних для 
багаторазового використання.

«Ставте хештег #giveupplasticforlent, якщо го-
тові приєднатися до сhallenge #Великий_Піст_
без_пластику», — закликаючи приєднатися до 
челенжу, сказав Міністр екології та природних 
ресурсів України Остап Семерак.

УКРАЇНЦІВ ЗАКЛИКАЮТЬ ПРИЄДНАТИСЯ ДО ЧЕЛЕНДЖУ  
«ВЕЛИКИЙ ПІСТ БЕЗ ПЛАСТИКУ»


