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«Зараз прийшов, а маршрутка стоїть. Раніше то 15 хвилин не було, 20 
хвилин не було. На «баригах» їздили…»,  — каже жителька Вишгорода Інна.

Водій Михайло розповідає, що розклад змінився і тепер транспорт їз-
дить частіше.

«Людям зручніше, як ті ходили раз в 20 хвилин, то ми їздимо кожні 

5-7 хвилин, по загрузці до 7-ми хвилин», — пояснив водій маршрутки 
Михайло.

Він також каже, що працюють офіційно, але нелегали нікуди не поді-
лися. Залишились ті, що курсують на Петрівку. «Всі документи в нас є, 
ДАІ нас перевіряє постійно», — розповів водій.

ВИШГОРОДРЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА
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АБО ЧИ ТРАНСПОРТНІ ЗМІНИ 
ПОКРАЩАТЬ ЖИТТЯ ВИШГОРОДЦЯМ?

стор. 4

стор. 6

стор. 7

ДОРОСЛИМ ВІДМОВЛЯЮТЬ 
У ВАКЦИНУВАННІ ПРОТИ 
КОРУ...
В Україні спалах кору. Якщо 
для дітей вакцини вдосталь, 
то дорослим  зробити вакци‑
націю практично неможливо. 
В цьому пересвідчилися меш‑
канці Вишгорода

У Вишгороді відбуваються транспортні 
зміни. Офіційний перевізник запустив 
нові маршрутки до станції метро 
«Героїв Дніпра». А ось нелегальні буси 
з цього напрямку зникли.

стор. 2

ГУЧНИЙ СКАНДАЛ В ІРПЕНІ: «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» 
ОРГАНІЗУВАЛИ В МІСЬКІЙ РАДІ ТІНЬОВИЙ ШТАБ ПОРОШЕНКА

стор. 2

Політична партія «Нові обличчя», яка має біль-
шість в Ірпінській міскій раді, організувала в примі-
щенні ІМР тіньовий штаб кандидата в  Президенти 
України Петра Порошенка. Про це повідомив гро-
мадський активіст Святослав Куценко, який разом з 
іншими місцевими жителями виявив там стоси дру-
кованої продукції.

«В приміщенні Ірпінської міської ради КіНО організу-
вали тіньовий штаб Порошенка П. О. В актовому залі 
ІМР міська влада незаконно зберігає десятки тисяч 
агітаційних матеріалів. Ми викликали поліцію — за-
раз тривають слідчі дії», — повідомив активіст.

Депутат Ірпінської міськради, відомий захисник 
зелених зон Приірпіння Лаврентій Кухалейшвілі з 
цього приводу додав: «Друзі, а хто там сумнівався, 
що Карплюк «стрибнув» під Порошенка для отри-
мання політичного даху своїй корупційній і дере-
банних діяльності?»

За його словами, Карплюк домовився з БПП, 
що він дасть на  виборах президента «гарний ре-
зультат» за  нього, а за це йому обіцяють закри-
ти всі його кримінальні справи і дати на  розрив 
наш  95  округ для виборів до  ВР, щоб отримати 
імунітет.

 ОТАКОЇ!
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У РАЗІ ПОЖЕЖІ МЕШКАНЦІ НАЙВИЩОГО БУДИНКУ 
ВИШГОРОДА МОЖУТЬ ПОТРАПИТИ У ВОГНЕВИЙ ПОЛОН

 ОТАКОЇ!

СТОП НЕЛЕГАЛАМ, АБО ЧИ ПОКРАЩАТЬ ТРАНСПОРТНІ ЗМІНИ 
ЖИТТЯ ВИШГОРОДЦІВ?
 Закінчення. Початок на стор. 1

В ін також каже, що працюють офіційно, 
але нелегали нікуди не  поділися. За-
лишились ті, які курсують на Петрівку. 

«Всі документи в  нас є, ДАІ нас перевіряє 
постійно», — розповів водій.

Куди поділись незаконні маршрутки 
до метро «Героїв Дніпра», спитали у Вишго-
родського міського голови. «Ті перевізни-
ки, які були нелегальними, якимось чином 
домовились з перевізником №  397  марш-
руту товариства «Авто-Лайн» і під його 
ліцензією здійснюють перевезення», — по-
яснив Олексій Момот.

Мешканці міста не  проти останніх змін, 
кажуть, що це правильно і гроші мають 
йти не  в  чиюсь кишеню, а  в  казну місту. 
«До держави треба кошти. Скільки тут 
було машин, всі їздили, хоча податкова 
поруч, але людей вивозили. Може, тому 
і перевізники нервують, що людей заби-
рають, а вони пусті їздять», — зазначи-
ла вишгородчанка Надія.

Та задоволені транспортом у місті не всі. 
Особливо важко доводиться пільговикам. 
«Чекаю дві години, поки хтось візьме. 
Тільки одну людину беруть», — бідкається 
жителька міста Надія.

Влада міста зі свого боку також шукає 
шляхи вирішення транспортної проблеми. 
Комунальне підприємство «Вишгородпас-
транс» закупило транспорт для перевезень.

«Спочатку буде їздити один авто-
бус по  місту  — маршрут №  2. Він буде 
їздити на  «Сади Дніпро», військову 
частину та ін. А  великий автобус  — 
«гар мошка»  — буде їздити до  Героїв 
Дніпра. І буде повністю безкоштов-
ним для пільгових категорій населен-
ня, обладнані за всіма вимогами, там є 
можливість заїжджати на  інвалідному 
візку. Ми встановлюємо GPS-трекери. 
Хто з телефоном, зможе встановити 
додаток і дивитися, де автобус і че-
рез скільки він приїде», — запевняє мер 
Вишгорода.

Наразі автобуси «Вишгородпастрансу» 
вже пройшли державну реєстрацію. Авто-
бус до ст. м. «Героїв Дніпра» вже вийшов 
на маршрут. 

  Галина КАМІНСЬКА 
ПОГЛЯД

ЖК «Ярославичі» перевірили пожежники: порушень чимало

П ід час запланової перевірки служба 
надзвичайних ситуацій виявила ряд по-
рушень у  житловому комплексі «Ярос-

лавичі». Будинок має 20 поверхів і у випадку 
загоряння звичайні пожежні автодрабини 
не дістануться такої висоти.

«Необхідно забезпечити, щоб була авто-
драбина висотою 70 метрів. На жаль, часто 
не забезпечують нею ні на території Київсь-
кої області, ні на  території України. Тому 
що це коштує грошей», — пояснює заступник 
начальника управління запобігання надзви-
чайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Київській 
області Роман Харченко.

Крім того, власники квартир ЖК «Яросла-
вичі» самі нехтують правилами безпеки або 
просто не звертають на них увагу. Вони зали-
шають у коридорах старі меблі, встановлюють 
спортивний інвентар і навіть виставляють 
клітки з тваринами. У  свою чергу, управля-
юча компанія будинку не  проконтролювала 
наявність вогнегасників у всіх відведених для 
цього місцях. А  деякі з них були порожніми. 
Окремим порушенням став саморобний по-
довжувач у  кімнаті консьєржа. Серед іншого, 

вихід для евакуації 
не відповідає нормам.

«Ширина шляхів 
евакуації не  менше 
за 1,20 м і ширина 
дверного отвору теж 
не  менше за 1,20 м. 
Представлені вхідні 
двері були замінені 
власниками квар-
тир — тут є питання, 
адже лише 1,12  м», — 
зазначив Роман Хар-
ченко. Тобто до  стан-
дарту ці дверні отвори 
не дотягують ні по ши-
рині, ні по  висоті. 
Тож ще не  увійшовши 
до будинку, рятувальники виявили порушення.

В Україні мають оглянути 6000  будинків, де 
понад 10 поверхів

Крім того, додаткове пожежне навантажен-
ня створюють і самі мешканці будинків. Адже 
шляхи евакуації мають бути вільними, незаха-
ращеними. А  тут — вузький коридор занадто 
захаращений — від старих меблів до клітки з 
пухнастим гризуном. Управителі скаржаться, 

мовляв, зверталися до людей не раз, але ре-
акції немає.

За результатами перевірки надзвичайники скла-
дуть рекомендації з покращення пожежної безпе-
ки. Порушень виявили багато, і управителя будинку 
притягнуть до  адміністративної відповідальності. 
Втім штрафи мізерні  — від 34  до  170  гривень. 
До кінця 2019 року їх буде підвищено.

«Штрафи будуть від 3400  грн до  5100  грн. 
Це вже більш суттєво», — зазначив заступник 

начальника управління запобігання надзви-
чайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Київській 
області Роман Харченко.

Порушення в  будинку обіцяють усунути 
за  кілька днів та переконливо поговорити 
з власниками квартир про норми пожежної 
безпеки. Але глобально проблема залишаєть-
ся. І якщо порушення знаходять у  новобудо-
вах, то що можуть дати перевірки старих бага-
топоверхівок?! 

  Олександр МЕРЕЩЕНКО 
ПОГЛЯД

ДОРОСЛИМ ВІДМОВЛЯЮТЬ У ВАКЦИНУВАННІ 
ПРОТИ КОРУ
В Україні спалах кору. Якщо для дітей вакцини вдосталь, то дорослим  зробити вакцинацію 
практично неможливо.

Олександр — житель Вишгорода, звернувся до 
місцевого медзакладу. Лікарка вислухала про-
блему, але нічим допомогти не змогла — вакцини  
немає.

«Вони допомогли мені в чому? Зателефонували 
в аптеки, але там теж була відповідь, що їх не-
має. І в приватних лікарнях цих вакцин немає», — 
розповідає мешканець міста Олександр Махорта.

Звернувся за допомогою Олександр неспроста. 
Аналіз крові на антитіла вірусу кору показав не-
гативний результат. Тобто імунітет до цієї хворо-
би у нього відсутній. До того ж робота Олексан-
дра пов’язана із  відрядженнями за кордон. Та є 
й інші причини для хвилювання.

«У мене є знайомий, який захворів, в нього була 
температура 39°С  , і це викликало в мене за-
непокоєння. Я подумав, що треба зробити ще-
плення і ряд вакцин вже зробив до цього», — по-
яснює Олександр.

У Вишгородському центрі медико-санітарної до-
помоги відповіли, що згідно з чинним законодав-
ством, вакцини закуповуються для імунізації дітей 
та лише деяких категорій дорослих.

«На жаль, наказ тільки для професійних сфер 
населення. Тобто для кожного дорослого вак-

цини недостатньо буде» — пояснює сімейний 
лікар Вишгородського районного центру пер-
винної медико-санітарної допомоги Юлія Фе-
сенко.

Серед груп  ризику — медичні працівники, вчи-
телі та військові. До того ж, вакцинацію прово-
дять лише до 30 років. Що робити решті — від-
повіді немає. «Можливо, пошукати по аптекам 
і за власні кошти купити цю вакцину. Прийти 
і щепитися», — пропонує сімейний лікар. 

Як діяти в такій ситуації — невідомо. Втім, пан 
Олександр сповнений рішучості шукати вихід.

«Я буду робити моніторинг і дивиться по 
клінікам, де вона є. У свою клініку думаю немає 
сенсу звертатись, бо навряд чи вони мені допо-
можуть», — каже Олександр Махорта.

У цій ситуації виникає чимало питань до Міні-
стерства охорони здоров’я. Адже дефіцит вак-
цини для дорослих не лише у Вишгороді, але й 
по всій Україні. Тим часом, на початок 2019 року, 
тільки у Вишгородському районі  зареєстрова-
но 47 випадків захворювання на кір. З них лише 
8 дітей, решта — дорослі. 

  Олександр МЕРЕЩЕНКО 
ПОГЛЯД

 НА ЧАСІ

ВИХІДНІ 
НАВЕСНІ–2019: 
СКІЛЬКИ ДНІВ 
ВІДПОЧИВАТИМУТЬ 
УКРАЇНЦІ

В кінці квітня — початку травня 
українці відпочиватимуть п’ять днів 
поспіль.

Згідно зі статтею 73 Кодексу за-
конів про працю весною 2019 року 
в українців буде чотири додаткових 
вихідних дні.

Міжнародний жіночий день, 8 бе-
резня — це п’ятниця, тому вихідни-
ми стануть три дні поспіль — з 8 до 
10 березня.

Великдень цього року випадає на 
неділю, 28 квітня, тому вихідний пе-
реноситься на понеділок 29 квітня.

Кабмін своїм розпорядженням 
рекомендував перенести робочий 
день з вівторка, 30 квітня на суботу, 
11 травня. Вихідним днем буде 
1 травня — День праці.

Тож в кінці квітня — на початку 
травня українці відпочиватимуть 
п’ять днів поспіль — з 27 квітня 
по 1 травня.

Також вихідним днем буде четвер, 
9 травня, — День перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні.

 ЗДОРОВ’Я  КОРИСНО



3ВИШГОРОД 8 березня 2019 року • №2 (30)

 ПЕРСПЕКТИВИ

«ГЕРОЙ ДЕБАЛЬЦЕВОГО»

У ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ ОДРУЖУВАЛИ ДО ПІВНОЧІ

ПЕРЕЇЗД КОДА ДО 
ВИШГОРОДА ПРИНЕСЕ 
МІСТУ 30 МЛН ГРН 
З ОДНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗАМІСТЬ КУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧИХ ЦІЛЕЙ — 
БУДІВНИЦТВО: 
ЯК ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЛІС 
НА ВИШГОРОДЩИНІ

У Нових Петрівцях Вишго-
родського району мати 
загиблого героя Леся 

Орляк презентувала свою кни-
гу-розповідь про сина Олек-
сандра. На  презентації були 
присутні військовослужбовці, 
волонтери, друзі та знайомі. 
Олександр Орляк героїчно за-
гинув у віці 24 років на Дебаль-
цівському плацдармі. Щоб хоч 
якось вгамувати біль тяжкої 
втрати пані Леся вирішила на-
писати книгу.

«Багато було безсонних ночей, 
багато думок, багато спогадів. 
У мене виникла думка, що вели-
ка історія будь-якої держави 
твориться з невеликих історій 
кожної родини», — розповідає 
автор книги Леся Орляк.

Звістку про смерть Олександра 
пані Леся отримала на світанку, 
рівно чотири роки тому. Олек-
сандр пробув на фронті всього 
півроку. До  того  — мав безтур-
ботне життя. Любив куховари-
ти та завжди приходив друзям 
на допомогу.

«По  життю він був дуже до-
брою людиною. Хто його зга-

дує із знайомих, із друзів — його 
завжди згадують усміхненим, 
незлопам’ятним, готовим до-
помогти», — згадує мати загиб-
лого героя.

Сюжет для книги пані Леся 
брала зі спогадів, все заснова-
но на  реальних подіях. Більша 

частина повісті написана на ос-
нові телефонних розмов із си-
ном, коли той був на  фронті. 
Намагалась максимально пе-
редати емоції. Книгу назвала 
символічно  — «Ти зробив усе, 
що міг».

«Найперше, коли я писала цю 

книжечку, я хотіла, щоб це був 
рухомий пам’ятник моєму сину. 
Щоб хто-небудь з небайдужих 
людей могли розгорнути її, по-
читати. І якщо зі ста людей, 
які потримають книгу у  руках 
один візьме для себе зерно, 
то я буду вважати, що і я неда-
ремно проробила цю роботу, 
і життя мого сина було про-
жите не  даремно», — запевняє 
мати загиблого героя.

Це вже не перша презентація 
книги «Ти зробив усе, що міг». 
Вона вийшла у світ ще у 17 році. 
Наразі книгу Лесі Орляк — вико-
ристовують для патріотичного 
виховання. Її рекомендовано 
на  позакласне читання в  на-
вчальних закладах. 

  Олександр МЕРЕЩЕНКО 
ПОГЛЯД

В ишгородський міськрада не полишає надій 
на переїзд губернатора та адміністрації КОДА 
в місто. Нове сусідство дозволить збільшити 

надходження до міського бюджету від виплачуваних 
КОДА податків. 

«Якщо до нас переїде більшість управлінь області, 
буде простіше налагоджувати спілкування. Вони бу-
дуть платити тут податки, а це більше 30 мільй-
онів до бюджету міста тільки з одного управління. 
Тому сподіваюся, що новий губернатор не зупинить 
процес переїзду КОДА в Вишгород», — розповів місь-
кий голова Олексій Момот.

Також мер Вишгорода зазначив, що їм все-таки вда-
лося відстояти будівлю інституту і припинити спроби 
бізнесменів обладнати її під житловий будинок.

«Нам вдалося зберегти будівлю інституту як дер-
жавну, але поки вона без опалення і електрики. Для 
використання зовсім непридатна», — додав він.

Нагадаємо, приміщення на березі Київського моря, 
куди давно мріяла переїхати адміністрація столич-
ного регіону, виведено зі сфери управління Фонду 
держмайна і передано владі Київщини. Втім, пакувати 
валізи поки рано. Новонабутий об’єкт потребує ре-
монту, а ремонти в будинках державних органів, як 
відомо, справа нешвидка.

КиевVласть

У Вишгородському районі Товариство взяло в 
оренду 3 га лісу для культурно-оздоровчих цілей 
і розпочала будівництва. По даному факту про-

куратура в інтересах держави заявила позов до суду.
Вишгородським відділом Києво-Святошинської 

місцевої прокуратури вживаються заходи щодо 
розірвання договору довгострокового тимчасового 
користування лісами та повернення державі лісо-
вої ділянки площею 3 га, розташованої на території 
Сувидської сільської ради Вишгородського району 
Київської області.

Ще у 2012 році розпорядженням Вишгородської рай-
онної державної адміністрації товариству з обмеже-
ною відповідальністю для культурно-оздоровчих та 
рекреаційних цілей видано на 49 років лісову ділян-
ку, яка перебуває у постійному користуванні ДП «Ви-
щедубечанське лісове господарство». В подальшому, 
між зазначеним товариством та державним лісовим 
господарством укладено договір про довгострокове 
тимчасове користування лісами.

Варто зазначити, що відповідно до умов договору 
товариству ділянку надано з метою використання ко-
рисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих 
та рекреаційних цілей. Однак, підприємці в лісі звели 
ряд будівель невизначеного призначення.

Враховуючи викладене, Києво-Святошинською міс-
цевою прокуратурою до господарського суду Київсь-
кої області подано позовну заяву про розірвання 
вищевказаного договору та повернення лісу державі.

  Наталія ЄРОФЕЄВА 
ПОГЛЯД

В есільний ажіотаж. У День 
закоханих у Вишгороді 
молодих одружували до 

півночі. У це особливе свято 
бажаючих одружитись зазви-
чай більше, ніж в будь-яке інше. 
Молодята Ірина та Руслан прий-
няли рішення одружитись саме 
в цей день неспроста.

«Вирішили саме на це свято 
скріпити наші долі. Це свя-
то для всіх дуже значуще. Цей 
день ідеальний, 
щоб розписати-
ся», — запевняють 
молодята Ірина та 
Руслан.

Вони познайоми-
лись чотири роки 
тому в кав’ярні. 
Випадкова зустріч 
переросла у сильне 
захоплення. Зараз 
один без одного не 
уявляють життя.

«Він для мене 
найкращий чоловік. Я його 
люблю. Тут не треба слів», — 
розповіла наречена Ірина.

Кожну мить цього дня Ірина 
та Руслан розділили з друзями 

та родиною. А ось Євгенія та 
Віталій влаштували свято лише 
для себе. На шлюбну церемонію 
вони не запрошували навіть 
батьків. Кажуть, пишне весілля 

влаштують трохи пізніше. Адже 
головне не те, як святкуєш, а 
почуття.

«Просто захотілося побути 
наодинці. А потім вирішили, що 

це день закоханих, воно якось 
співпадає», —  пояснюють моло-
дята Євгенія та Віталій. 

Проект «Кохання поза часом» 
започаткувало Міністерство 
юстиції два роки тому. Адже 
нічого романтичнішого, ніж 
одруження в День Святого Ва-
лентина, бути не може. Є і такі, 
що подали заяву і одружилися в 
той же день. 

 «У нас сьогодні подовже-
ний робочий день за наказуом 
Головного територіального 
управління юстиції у Київській 
області. Кожна пара обирала 
такий час саме в день кохан-
ня», — зазначила начальник 
Вишгородського районного 
відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Наталія 
Духота.

Також у цей день усі охочі змо-
жуть відсвяткувати заручини 
чи провести обряд ювілейного 
весілля.

Серед учасників проекту «Ко-
хання поза часом» на Київщині, 
окрім Вишгорода, також Бори-
спіль, Обухів та Біла Церква. За-
галом у Вишгороді в День Свято-
го Валентина одружилося 5 пар. 
Є і ті, хто подав заяву і одружив-
ся в цей же день. 

  Галина КАМІНСЬКА 
ПОГЛЯД

 КОРИСНО

Уже через тиждень субсидія громадянам виплачу-
ватиметься готівкою. Всі, кому призначено субси-
дію з 2018 року, отримають у березні готівку для 

оплати комунальних платіжок за лютий 2019 року. Відпо-
відно, у квітні прийдуть кошти для розрахунку за спожиті 
у березні послуги, у травні — за квітневу комуналку.

Пенсіонери отримають допомогу від держави у бе-
резні разом із пенсією. Ті громадяни, які отримають 
пенсійні виплати через інші банки, відповідно зможуть 
зняти свою субсидію безпосередньо у банкоматі цього 
банку. Тим, у кого немає пенсійної картки, субсидію ра-
зом із пенсією доставить Укрпошта.

Решта субсидіантів зможуть отримати субсидію з 
12 березня у найближчому відділенні Ощадбанку за 
пред’явленням паспорту та ідентифікаційного коду. 
Одночасно з виплатою грошового переказу кожному 
одержувачу субсидії буде відкрито персональний бан-
ківський рахунок, на який перераховуватиметься сума 
субсидії у квітні та травні.

Увага! Таке поняття як обов’язковий платіж скасову-
ється. Домогосподарство отримає субсидію готівкою 
та має самостійно розрахуватися за спожитий газ, те-
пло, воду, електроенергію, а кошти, які залишаться 
після оплати комуналки, може використати на свій 
розсуд.

Оплата комунальних платежів після 20 березня не 
впливатиме на субсидію наступного місяця. Однак, 
якщо станом на травень 2019 року, у домогосподар-
ства буде прострочена понад місяць заборгованість за 
послуги понад 340 гривень, субсидію на новий період 
2019–2020 рр. не призначатимуть. 

Нагадаємо, щороку у травні відбувається процес пе-
репризначення субсидій на новий рік. Тому всім отри-
мувачам субсидій потрібно обов’язково подати Заяву 
і Декларацію про доходи в управління соціального 
захисту населення. Автоматичне перепризначення 
допомоги стосуватиметься лише тих, хто звернувся за 
субсидією вперше у 2019 році.

МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ: 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
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ПОЖЕЖА В КАТЮЖАНЦІ: ЗАГИНУВ ЛІТНІЙ ЧОЛОВІК
Рятувальники Вишгородщини, приїхавши на місце 
пожежі, виявили тіло 60‑річного чоловіка.

Про інцидент інформують в  Державній службі 
з надзвичайних ситуацій у Київській області.

4 березня опівдні рятувальники приїхали за вик-
ликом на  пожежу у  селі Катюжанка. По  приїзду 
визначили, що на вулиці Шевченка горить приват-
ний будинок.

Згодом, ліквідуючи вогонь, пожежники виявили 
тіло літнього чоловіка. Полум’я зупинити вдалось, 
однак врятувати жителя Катюжанки працівники 
ДСНС не змогли.

МОТОРОШНЕ ДТП ПОБЛИЗУ 
ВИШГОРОДА

У ВИШГОРОДІ ЗА НІЧ ЗГОРІЛО 
ЧОТИРИ АВТІВКИ

У НОВИХ ПЕТРІВЦЯХ ПІД ЧАС ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ВОДІЯ-
ПОРУШНИКА ПОЛІЦІЯ «В’ЇХАЛА» ДО МІСЦЕВОГО МАГАЗИНУ

3 березня вночі полум’я охопило 
відразу чотири машини

4 березня між Водогоном та вулицею Дніпро-
водська лоб у лоб зіткнулися вантажівка DAF 
і легковик «Шевроле». У результаті легковик 

зім’яло, як бляшанку. Чотирьох пасажирів і водія з 
понівеченого авто рятувальникам довелось виріза-
ти. Постраждалі отримали травми різного ступеня 
важкості. Всі госпіталізовані. 

За попередньою інформацією, під час руху ван-
тажівка DAF не надала перевагу в русі автомобілю 
«Шевроле», а відтак відбулося зіткнення.

За даним фактом слідчим управлінням розпочато 
кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушен-
ня правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують транспортними за-
собами) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці з’ясовують обставини та меха-
нізм автопригоди.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

Н аразі встановлено, невідомі підпалили саме ав-
тівку «Mazda CX-5», а вже потім сильним пори-
вом вітру вогонь перекинувся на машини, при-

парковані поруч. В результаті чого чотири автомобілі 
«Mazda», «Skoda», «Daewoo Lanos» та «Mitsubishi» 
знищено повністю. З людей ніхто не постраждав.

Повідомлення про загорання автівки у провулку 
Квітковий, що у Вишгороді, надійшло до поліції Київ-
щини близько 2-ої години ночі від випадкового свід-
ка. Небайдужий житель вказав на двох осіб у темному 
одязі, які тікали у цей час від палаючого авто.

На місці події працювали слідчо-оперативна група 
Вишгородського відділу поліції, група реагування па-
трульної поліції, криміналістична лабораторія Голов-
ного управління поліції Київщини та рятувальники.

Поліцейські вилучили пожежне сміття, інші речові 
докази, які у подальшому будуть направлені на про-
ведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне про-
вадження за  ч. 2 ст. 194  (Умисне знищення 
або  пошкод ження майна) Кримінального кодек-
су України. Наразі працівники поліції проводять 
оперативно-розшукові заходи щодо встановлення 
осіб, причетних до підпалу з метою їхнього затри-
мання. 

У селі Нові Петрівці Вишгородського району сталася дорожно-транспортна 
пригода за участю трьох автомобілів, а саме Mitsubishi поліції, Seat та Opel.

Як з’ясувалося потім, при спробі поліції зупинити авто водія-порушника, пра-
воохоронцям довелося його переслідувати на службовому позашляховику.

«Копи»  з червоними та синіми проблисковими маячками переслідували 
іномарку, водій якої вперто не хотів зупинятися, порушуючи правила дорож-
нього руху, намагався відірватися від переслідування.

Правопорушнику вдалося втекти. Екіпаж поліції, до цього здійснивши зітк-
нення з іншим авто, пасажирку якого з травмами доправлено до лікарні, 
«в’їхав» до місцевого магазину. Окрім цього, внаслідок зазначеного ДТП ме-
ханічні ушкодження отримала ще одна поряд припаркована автівка.

Наразі по цій дорожньо-транспортній пригоді проводить службове розслі-
дування Інспекція з особового складу поліції Київської області.

Відділ комунікації поліції в Київській області

НАГАДУЄМО ПРО ПОДОРОЖЧАННЯ 
ПОСЛУГ МКП «ВИШГОРОДВОДОКАНАЛ»

У Вишгороді на послуги водопостачання та водовідведення змінилися тарифи.
Виконавчий комітет погодив та затвердив Вишгородському міському комуналь-

ному підприємству «Водоканал» тарифи на послуги з водопостачання та водовід-
ведення.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення за 1 куб. м.

Водопостачання, грн Водовідведення, грн
без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

11,62 13,94 11,93 14,32
Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідве-

дення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за 1 куб.м.
Водопостачання, грн Водовідведення, грн

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ
12,23 14,68 12,50 15,00

Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» ввело у дію тарифи 
з водопостачання та водовідведення з 1 лютого 2019 року.

 КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

ПІД ВИШГОРОДОМ ВІДКРИЛИ МІСЦЕВУ 
«АНТАРКТИДУ»

У Вишгородському районі з’явилася цікава місцина на Київському морі, яку вже прозвали «Антарктидою» та 
«крижаними териконами».

На сторінці у Facebook очевидець зазначив: «Ділюся локацією. Крижані терикони. Київське море в сторону 
Лебедівки. Тільки тс-с-с. Всім потім скажете, що з’їздили на пару днів в Антарктиду».

ЯКИМИ БУДУТЬ ТАРИФИ ДЛЯ 
НАСЕЛЕННЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 
У 2019 РОЦІ

Діючі тарифи на електроенергію для населення (2019 рік до 1 липня підпадає під 
дію цією постанови) вступили в силу з 1 березня 2017 року відповідно до постанови 
НКРЕКУ № 220 від 26.02.2015. При цьому споживачі електроенергії розділені на кіль-
ка категорій і розмір оплати залежить від обсягів спожитої електроенергії.

Категорія споживачів
Тариф (за 1 кВт·год 
в гривні, з ураху-
ванням НДС)

Споживачі, які проживають в житлових будинках, включаючи сільську 
місцевість, а також ті, вдома у яких встановлені кухонні електричні плити
при споживанні на місяць до 100 кВт•год електроенергії 0,9
за обсяг, спожитий за місяць понад 100 кВт•год 
електроенергії 1,68
Споживачі, які проживають в житлових будинках, обладнаних 
електроопалювальними установками (у тому числі в гуртожитках і будинках 
готельного типу, включаючи сільську місцевість)
Споживачі, які проживають в багатоквартирних будинках, в яких відсутнє 
або не функціонує система централізованого опалення і які не газифіковані 
природним газом (включаючи тих, що проживають в сільській місцевості)
в період з 1 жовтня по 30 квітня
при споживанні на місяць до 3000 кВт електроенергії 0,9
за обсяг понад 3000 кВт, спожитий протягом місяця 1,68
в період з 1 травня по 30 вересня
при споживанні на місяць до 100 кВт•год електроенергії 0,9
за обсяг, спожитий за місяць понад 100 кВт•год 
електроенергії 1,68
дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні сім’ї 0,9
гуртожитки 0,9
Споживачі, які розраховуються з енергопостачальною 
компанією за загальними розрахунковими засобами обліку 
та об’єднані шляхом створення юридичної особи, житлово-
експлуатаційні організації, крім гуртожитків

1,68

Електроенергія для дачних і дачно-будівельних 
кооперативів, садових товариств, гаражно-будівельних 
кооперативів

1,68

електроенергія, яка використовується для технічних цілей 
(освітлення дворів, номерних знаків, сходів, робота ліфтів і 
насосів, функціонування замково-переговорних пристроїв) 
в багатоквартирних будинках і гуртожитках

1,68

Згідно чинного законодавства, споживачі можуть вибрати для себе одноставко-
вий або багатоставкоий тариф на спожиту електроенергію. При одноставковому 
тарифі вартість електроенергії для споживача не залежить від часу і обсягів спо-
живання, оплаті підлягає сумарна кількість кіловат-годин, використаних протягом 
календарного місяця.

При двоставковому тарифі вводяться спеціальні коефіцієнти, які коригують вар-
тість спожитих кіловат-годин залежно від часу доби. У цьому випадку діють наступ-
ні тарифи на електроенергію для населення (2019 рік вони діятимуть до 1 липня):

 y нічний тариф — діє з 23.00 до 07.00 — використовується понижуючий коефі-
цієнт 0,5 до вартості електроенергії

 y денний тариф — діє з 07.00 до 23.00 — вартість електроенергії згідно чинного 
тарифу.

При трьохзонний тариф діють наступні тарифи на електроенергію для населення 
(2019 рік вони діятимуть до 1 липня):

 y понижуючий коефіцієнт 0,4 — на весь обсяг електроенергії, споживаної в 
період мінімального навантаження на енергосистему з 23.00 до 06.00

 y коефіцієнт 1 — на весь обсяг електроенергії, споживаної в період напівпі-
кового навантаження на енергосистему з 07.00 до 08.00, з 11.00 до 20.00 і з 
22.00 до 23.00

 y підвищувальний коефіцієнт 1,5 — на весь обсяг електроенергії, споживаної 
в період пікового навантаження на енергосистему з 08.00 до 11.00 і з 22.00 
до 23.00

Для переходу на нову систему обліку електроенергії споживач повинен за свій 
рахунок придбати і встановити, в залежності від обраного тарифу, дво- або трьох-
тарифний лічильник.

Ціна на зелений тариф та порядок його отримання залишаються незмінним до 
введення в дію в 2020 року для промислових виробників альтернативної електри-
ки зелених аукціонів.

З 1 липня 2019 року набирає чинності Закон «Про ринок електричної енергії». Ним 
передбачається створення вільного ринку електроенергії, на якому тарифи будуть 
встановлюватися без впливу держави. А споживач зможе сам вибирати собі поста-
чальника електроенергії. Тарифи на електроенергію для населення при цьому мо-
жуть значно вирости, адже тепер населення буде платити стільки ж, скільки і промис-
лові підприємства. Деякі експерти прогнозують зростання до 3 гривень за кВт•год.

eenergy.com.ua

П’ятеро людей постраждали 
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 СПОРТ

 КУЛЬТУРА

ЮНИЙ ЖИТЕЛЬ ВИШГОРОДЩИНИ СТАВ 
ЧЕМПІОНОМ УКРАЇНИ З БОЙОВОГО ГОПАКА

СПОРТСМЕНИ З ВИШГОРОДЩИНИ 
ПРЕДСТАВЛЯТИМУТЬ УКРАЇНУ НА КУБКУ СВІТУ

Н а сторінці у  соцмережі Сергій Шум за-
значив: «Два дні в режимі «безупинно», 
багато емоцій, і, результат — Іванко чем-

піон. Перше місце змагання Забава, Другі міс-
ця — Однотан та Борня (непогано, як для пер-
шого разу). Ще в ці дні побратими подарували 
шаблю, бо що то за козак без улюбленої зброї. 
Сказали, що заслужив.

Втішно, що національне бойове мисте-
цтво  стрімко розвивається. Приємно бачити 
дітей у  вишиванках, котрі говорять україн-
ською мовою, співають наші пісні, підтриму-
ють наші традиції, є сильними та красивими.

Бойовий Гопак. Київщина. 
Школа «Шаблезуб»

Н априкінці січня на базі санаторію «Карпати» 
в м. Трускавець Львівської області відбувся 
етап Кубку світу з хортингу у розділах «Дво-

бій», «Сутичка», «Форма», «Показовий виступ».
Спортивний клуб «Характерник» з Вишго-

родського району (керівник Віктор Шубка) за-
йняв п’яте місце за  нагородами серед клубів 
та виборов 9  золотих, 4  срібні та 4  бронзові 
медалі. Це дало можливість спортсменам з 
Вишгородського району представляти Укра-

їну на  Кубку світу з хортингу, що відбудеться 
6–12 травня 2019 року на острові Кіпр.

У запеклих та видовищних поєдинках зі-
йдуться представники України, Туреччини, 
Марокко, Греції, Латвії, Литви, Словаччини, 
Пакистану, Ірану, Кіпру, Туркменістану, Казах-
стану, Ізраїлю, Росії та інших країн світу.

Вітаємо наших чемпіонів!
Вишгородська районна  

державна адміністрація

ЧИ ТО КРОЛИК, ЧИ ТО КЕНГУРУ: 
НА ВИШГОРОДЩИНІ НАРОДИЛОСЯ 
ДИТИНЧА ПАТАГОНСЬКОЇ МАРИ
Незвичайна тварина, яку ще звуть патагонським зайцем, 
народилася в зоопарку під Вишгородом у селі Демидів Перший вихід на сцену і перша 

маленька перемога. 19-ти річна 
Христина Сквірська з Вишгорода 
ніколи раніше не співала 
на публіку, і стала учасницею 
популярного вокального шоу 
«Голос країни».

В она родом з Аргентини. Майже не роз-
множується у неволі. Це перше дитинча 
у зоопарку у цьому році. А взагалі серед 

патагонських мар це 7-ма особина у зоопар-
ку. Ім’я новій тваринці дадуть пізніше, коли 
малеча підросте.

«Зазвичай мари можуть народжувати де-
кілька разів на  рік. В  основному від одного 
до трьох дитинчат. У нас цього разу наро-
дилося одне дитинча. Ми чекаємо поповнен-
ня від усіх самок у  цьому році», — розповів 
завідувач відділу приматів Віталій Скрипник.

Насправді, ці гризуни полохливі, тому робіт-
ники зоопарку не поспішають у гості.

За зовнішнім виглядом і способом життя 
мара більше нагадує невелике копитне або 
великого зайця. Розміром приблизно як се-
редній собака. Живе відкрито на рівнинах.

Улюблені страви: злакові, трава, коріння, 
квіти, листя, насіння і кора дерев, не  від-
мовляться від моркви та яблук. Мари майже 
не п’ють воду, їм вистачає води в рослинній 
їжі.

Улюблені розваги: грітися на сонечку, лежа-
чи на боці, витягнувши ноги. Мари — чистюлі, 
вони регулярно прибирають в оселі, позбав-
ляючись залишків їжі.

Мару часто називають зайцем, тому що її 
задні ноги коротші за передні і пересуваєть-

ся вона стрибкоподібно. На  передніх ногах 
по чотири пальці, а на задніх — по три. Зав-
дяки м’язистим ногам мара здатна розвива-
ти швидкість до  30  км/год, пересуваючись 
по  рівнинах Патагонії. Бігають мари дуже 
незвично: скачуть зигзагами, відштовхуючись 
всіма чотирма лапами одночасно. При цьому 
ходять дуже повільно.

Н а її виступ розвернувся зірковий тре-
нер Дмитро Монатік. Пісня Христини 
розчулила його до сліз: «Перш за все це 

ваш тембр, це саме те, що я шукаю в коман-
ду, якби янголи вміли співати — в них були б 
отакі тембри».

Христина розповідає  — хотіла потрапити 
в команду саме до нього.

«Я не одразу помітила, що до мене хтось 
повернувся, я  просто далі співала, тіль-
ки під кінець пісні помітила свого трене-
ра, який повернувся», — говорить Христина 
Сквірська.

Участь в  «Голосі» для неї  — перший крок 
на  шляху до  мрії. Дівчина працює офіціант-
кою, до того співала лише у власній кімнаті. 
Про своє захоплення не  розповідала навіть 
батькам. А ще боролась із комплексами і зай-
вою вагою.

«Найбільша складність — це невпевненість 
у собі. Через це я не ходила ні на які кастинги 
раніше, не намагалася щось робити, комусь 
співати. Зараз зрозуміла — до своєї мрії по-
трібно йти.

У мене тато — професійний музикант, 
я  знала, що я  хочу співати, але ми ніколи 
не приділяли цьому уваги — але потім я зро-

зуміла, якщо в мене талант мені не потріб-
но приховувати це», — ділиться дівчина.

Після виходу програми з її участю в  ефір 
для Христини відкрилися нові можливості. 
Вона  ж продовжує працювати над собою та 
поєднує участь в проекті з роботою. І впевне-
на: попереду ще багато цікавого.

«Далі буде, тільки все починатися — це та-
кий дуже великий поштовх, який дав і моти-
вацію, і впевненість в собі, що я — таланови-
та співачка», — говорить Христина.

Зараз Христину підтримують сотні меш-
канців Вишгорода. Хоча ще кілька місяців 
тому дівчина про таке і не  мріяла. Листи 
підтримки вона отримує і в соцмережах від 
зовсім незнайомих людей. А близькі та зна-
йомі з нетерпінням чекають появи Христини 
Сквірської у новому випуску проекту «Голос 
країни».

 ПРИРОДА

19-ТИ РІЧНА ХРИСТИНА СКВІРСЬКА 
З ВИШГОРОДА СТАЛА УЧАСНИЦЕЮ 
ШОУ «ГОЛОС КРАЇНИ»

Маленький спортсмен зі Старих Петрівець Вишгородського 
району Іванко Шум став чемпіоном України

 ЗДОРОВ’Я

У вишгородській лікарні наразі в наяв-
ності є вакцини ДП та КПК. Ці щеплен-
ня необхідно зробити усім дітям у віці 

6 років.
Згідно з наказом Міністерства охорони здо-

ров’я України № 595 від 16.09.2011 та №947 
від 18.05.2018 в Україні функціонує Календар 
профілактичних щеплень, який встановлює 
перелік обов’язкових профілактичних ще-
плень та оптимальні строки їх проведення. 
Згідно з Календарем, українців вакцинують 
від 10 небезпечних захворювань: від гепати-
ту Б, туберкульозу, правця, кашлюку, паро-
титу, кору, краснухи, поліомієліту, дифтерії, 
гемофільної інфекції. Останню вакцинацію 
роблять у 16 років. Потім дорослі повинні 
проводити ревакцинацію кожні 10 років від 
дифтерії і правця.

На даний час у КЗ «Вишгородська цен-
тральна районна лікарня» в наявності є вак-
цини ДП (дифтерія та правець) та КПК (кір, 
паратит, краснуха), які необхідно зробити 
усім дітям, яким виповнилося 6 років.

Прохання звернутися до свого дільничного 
педіатра та зробити вакцинацію дітям!

ВИШГОРОДСЬКІ ЛІКАРІ ЗАКЛИКАЮТЬ РОБИТИ 
ЩЕПЛЕННЯ МАЙБУТНІМ ПЕРШОКЛАСНИКАМ

 Сторінку підготувала Наталія ПРОЦЕНКО
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 КОРИСНО  СВЯТО

ДОКЛАДНО  
ПРО «МУНІЦІПАЛЬНУ НЯНЮ»

Кожній українській сім’ї, в  яких народжуються 
діти, держава надає грошову допомогу у  розмі-
рі 41 280  гривень. Грошові виплати здійснюються 
одноразово в сумі 10 320 гривень, решта коштів ви-
плачується рівними частинами впродовж наступних 
36 місяців. Впродовж трьох років декретної відпустки 
держава також щомісяця сплачує за маму єдиний со-
ціальний внесок, що збільшує її страховий стаж.

З вересня 2018 року запрацював ще один вид соці-
альної підтримки материнства — «пакунок малюка». 
Кожна жінка, в якої з’явився новонароджений, без-
коштовно отримує подарунок з необхідними в пер-
ший період життя дитини речами. «Пакунок малю-
ка» формувався на основі опитування молодих мам, 
а його перелік було доповнено з лютого цього року.

З 2019 року в Україні запрацював ще один вид со-

ціальної допомоги новоспеченим батькам  — «муні-
ципальна няня». Це додаткова грошова допомога від 
держави молодим сім’ям. Крім щомісячних 860 гри-
вень виплат на дитину, родина зможе безповоротно 
щомісяця отримувати ще 1 626 гривень на відшкоду-
вання послуги няні. На це Кабінет Міністрів України 
у  Державному бюджету заклав 500  мільйонів гри-
вень. Цією безповоротною допомогою від Уряду змо-
жуть скористатися 25 тисяч сімей.

Подвійна вигода
Загальнодержавний проект «муніципальна няня» 

має три мети. Перша — підтримка українських сімей, 
в  яких народжуються діти. Незалежно від того, ви-
ходить мама на роботу чи залишається у декретній 
відпустці, держава виплачуватиме такій сім’ї щомі-
сячну компенсацію на няню. Безповоротна допомо-
га прив’язана до  прожиткового мінімуму для дітей. 
З січня 2019 року сім’я зможе отримувати щомісяця 
1 626 грн відшкодування послуги помічниці для своєї 
дитини.

Це додатково до щомісячних виплат на дитину, які 
жінка законно отримуватиме впродовж трьох років 
декретної відпустки. Якщо говорити про Вишгород, 
то  тут ця компенсація виплачуватиметься Управ-
лінням соціального захисту населення Вишгород-
ської райдержадміністрації наприкінці кожного 
місяця й автоматично переглядатиметься щороку 
відповідно до прожиткового мінімуму на дітей ві-

ком до шести років, встановленого станом на 1 січ-
ня відповідного року.

Друга мета полягає в  підтримці жінок працездат-
ного віку, які працюють нянями. Рідко буває, коли 
доглядальницю за  дітьми оформляють в  сім’ю офі-
ційно. Зазвичай це неофіційна зайнятість, котра не є 
вигідною для тих, хто ще не  досяг пенсійного віку. 
А ринок праці в Україні свідчить, що нянями в основ-
ному працюють ті, кому до пенсії залишилося 5 і біль-
ше років. Тож держава, турбуючись про гідну пенсію 
для таких жінок, пропонує «офіційне» працевлашту-
вання по догляду за дітьми.

Як це виглядатиме на  практиці? Мама самостійно 
обирає няню, укладає з нею цивільно-правовий до-
говір, який, до  слова, не  потребуватиме нотаріаль-
ного завірення. Далі мама має подати документи 

в  управління соціального захи-
сту населення для оформлення 
компенсації послуги «муніци-
пальна няня». Крім заяви про 
надання допомоги, потрібно 
буде додати копію договору з ня-
нею, свідоцтво про народження 
дитини, копію сторінок паспорту 
мами, підтверджуючі документи 
про оплату послуги няні (випис-
ка з банківського рахунку, розра-
хункова квитанція тощо). Жінка, 
яка прагне офіційного працев-
лаштування в  сім’ї по  догляду 
за  дітьми, має оформити ФОП 
(фізична особа-підприємець 
КВЕД 97.00, КВЕД 88.91/юридична 
особа підприємець КВЕД 78.20, 
КВЕД 85.10) та відкрити рахунок 
у  банку, на  який надходитиме її 
заробітна плата.

Чому це вигідно для няні? Пояс-
нюємо на конкретному прикладі.

У містах-мільйонниках місячна заробітна плата няні 
коливається від 8  до  10  тис грн. Зареєструвавшись 
підприємцем 3  групи, жінка сплачуватиме щомісяця 
податок (5 % від суми доходу) у розмірі 500 грн і ЄСВ — 
816 грн. Це становитиме загалом 1 319 грн. Якщо жінці 
на даний момент 55 років, її пенсійний вік за умови на-
явності 30-річного страхового стажу настане у 60 ро-
ків. Але жінка має всього 25 років страхового стажу. 
Проект «муніципальна няня» дає змогу за 5 років ін-
вестувати у свій страховий стаж, при цьому офіційно 
отримуючи заробітну плату, яка на даний момент при-
рівнюється до середньої в Україні, і вийти на пенсію 
на три роки раніше. Оскільки більшість нянь в Україні 
жінки працездатного віку, формалізація відносин із 
батьками стане практичною і для оформлення житло-
вої субсидії. Адже офіційно безробітні громадяни ма-
ють право на допомогу лише за умови сплати ЄСв. А 
у випадку відкриття ФОПа єдиний соціальний внесок 
сплачується щомісяця і впливає на збільшення стра-
хового стажу такої людини.

Ну, і остання, третя мета проекту. «Муніціпальна 
няня» убезпечує родини від недобросовісних нянь. 
Формалізація відносин між батьками та нянею до-
дасть ще більшої відповідальності й впевненості 
обом сторонам. Няня, отримавши офіційне працев-
лаштування, матиме впевненість у  завтрашньому 
дні, а мама гарантію, що її дитина у надійних руках. 
А держава потурбується про соціальний захист обох.

 РЕКЛАМА

ТОП–5 ПОДАРУНКІВ 
ДЛЯ ЖІНКИ

Свято весни вже не за горами і, звичайно, більшість чоловіків вже ви‑
значилися, чим порадувати своїх рідних і коханих. А для тих, хто ще у 
пошуках, «Погляд» підготував ТОП–5 подарунків, які сподобаються як 
дівчатам, так і мамам, дружинам, подругам або колегам.

1БЛОКНОТИ ДЛЯ ТВОРЧОСТІ
Подарунок без «вікових обмежень». Підійде такий подарунок як для тих, 
хто любить малювати, так і для тих, хто постійно робить записи по робо-

ті, чи навіть домогосподаркам для заміток. Різноманіття блокнотів сьогодні 
неймовірне, тож, не варто обирати буденні варіанти, придивіться до яскра-
вих, текстильних чи кольорових.

2НАБІР ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ
Забудьте про косметику. Повірте, жінка краще знає, що саме їй потрібно 
і які бренди підходять саме їй. Краще в такому випадку просто придба-

ти подарунковий сертифікат, але якщо хочете, щоб це був саме подарунок — 
то варто придивитися до наборів для догляду за волоссям. Навесні дівчата 
перестають носити шапки. А це означає, що зачіска їх повинна бути просто 
ідеальною. Зверніть увагу на еко-шампуні, масла, гребінці-тизери — такі по-
дарунки зроблять вас в очах жінки справжнім експертом в такому делікатно-
му питанні як догляд за волоссям.

3ПРИКРАСИ
Кажуть, кращі друзі жінки — діаманти. І це — правда, але то не привід за-
смучуватися, адже секрет тут в тому, що жінкам подобається все, що бли-

щить — отже підвіска або кольє в ніжних кольорах — варіант, з яким майже 
неможливо помилитися. До того ж, коли купуєш таку прикрасу, не потрібно 
міркувати над розміром.

4НАБІР СОЛОДОЩІВ
Забудьте про фітнес-трекер, фітболи чи абонементи в спортзал. Свято 
весни це не той день, коли хочеться думати про такі «сумні» речі. Краще 

подаруйте ПХ-солодощі вони і смачні, і корисні, і без цукру. Повірте, у дитин-
стві кожен з нас віддав би за такий подарунок чимало. А в душі кожної жінки 
ще досі живе маленька дівчинка, якій іноді так хочеться підсолодити життя.

5ЕМОЦІЇ
Жоден подарунок не може зрівнятися з емоціями, які ми отримуємо від 
тих речей, які любимо. Подумайте, що ваша половинка любить най-

більше. Можливо, вона мріяла малювати  — придбайте сертифікат на  май-
стер-клас. Або полюбляє подорожувати — влаштуйте несподівану мандрівку 
навіть в сусіднє місто. Чи вона просто завжди хотіла танцювати — запишіть 
її на танці.

І на останок, не забудьте про КВІТИ. Це беззаперечний атрибут свята весни і 
наші варіанти подарунків його не виключають, а тільки доповнюють.
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 КАЛЕНДАР

Несприятливий день для посівів чи посадок. Рекомендується санітар-
не підрізання декоративних дерев та кущів, видалення зайвих паго-
нів, прополювання, мульчування, боротьба з шкідниками та хворобами 
рослин, кущів та дерев.

Місяць у знаку 
Близнюків

Місяць у знаку 
Близнюків13 

Середа
14 
Четвер

Не рекомендуються посіви та по-
садки садово-городніх культур. 
Розпушування ґрунту, внесен-
ня добрив та боротьба з шкід-
никами.

Місяць у знаку 
Лева18 

Понеділок

Не рекомендується садити та пер-
есаджувати овочеві культури, пло-
дові дерева, проводити посів на 
насіння. З квіткових культур можна 
садити айстри, крокуси, жоржини, 
гладіолуси та іриски.

Місяць у знаку 
Діви19 

Вівторок

Місяць у знаку 
Скорпіону

Зростаючий Зростаючий,
перша чверть

Зростаючий Зростаючий

Зростаючий Зростаючий Зростаючий

Зростаючий

24 
Неділя

Місяць у знаку 
Стрільця25 

Понеділок

Рекомендується посадка у теплі 
грядки під плівкою ранніх ово-
чевих культур, проріджування 
сходів у теплиці чи парнику.

Сприятливий день для робіт з кімнатними рослинами та квітами, 
укорінення, посадка, пересадка та підрізання. Рекомендуються по-
сіви на розсаду томатів, капусти, огірків, перцю, пікіровка та ви-
садка розсаду у теплицю. Не рекомендується застосування хіміч-
них речовин проти шкідників.

Місяць у знаку 
Рака15 

П’ятниця

Місяць у знаку 
Рака16 

Субота

Не рекоменду-
ються посіви 
та посадки са-
дово-городніх 
культур.

Несприятливий день для садо-
во городніх робіт.

Місяць у знаку 
Лева17 

Неділя

Місяць у знаку 
Скорпіону

Спадаючий Спадаючий Спадаючий Спадаючий Спадаючий Спадаючий

23 
Субота

Сприятливий день для посадки одноріч-
них та багаторічних квіткових культур, 
щеплення плодових дерев, внесення мі-
неральних та органічних добрив, полив. 
Не рекомендується садити дерева та кущі.

Не рекомендується садити та пересаджува-
ти овочеві культури, плодові дерева, про-
водити посів на насіння. З квіткових куль-
тур можна садити айстри, крокуси, жоржи-
ни, гладіолуси та іриски. Сприятливий день 
для догляду за кімнатними квітами.

Місяць у знаку 
Діви20 

Середа

Місяць у знаку 
Терезів21 

Четвер

Не рекомендується посів. Можна прове-
сти пікіровку, висадити розсаду теплицю чи 
парник. Рекомендується обрізка дерев та ку-
щів, розпушування ґрунту. Будьте обережні з 
поливом та внесенням органічних добрив.

Місяць у знаку 
Терезів

Спадаючий

22 
П’ятниця

Повний Місяць

Несприятливий день для посі-
ву овочевих та квіткових куль-
тур. Рекомендується боротьба з 
шкідниками, культивація та про-
полка.

Місяць у знаку 
Стрільця26 

Вівторок

Місяць у знаку 
Козерога27 

Середа

Місяць у знаку 
Козерога28 

Четвер

Сприятливий день для 
посіву зелені, буряка, 
селери, білокачанної 
капусти. Не рекомен-
дується пересаджуван-
ня квітів.

Сприятливі дні для посадки, посіву та пересаджування культурМісячний посівний календар. Березень

Але перед тим, як оприлюднити резуль‑
тати, трохи історії…

Перші маршрутні таксі в Україні з’явили‑
ся на початку 90‑х років минулого століт‑
тя, разом з економічною кризою в молодій 
пострадянській державі. Маленькі «пижи‑
ки» і  «рафіки» з «мерсами», котрі щодня 
все частіше курсували міськими вулицями, 
на той час здавалися чимсь незвичайним, 
небаченим, а до того ж — швидшим. І бай‑
дуже, що дорожчим за звичайний автобус 
чи тролейбус. Зате — не таким заванта‑
женим і лояльнішим до  пасажи‑
рів: зупинялися маршрутки де 
завгодно і за  першим побажан‑
ням. До  середини 90‑х, особливо 
після урядових директив про 
обов’язкове перевезення пільго‑
виків, неповороткий державний 
пастранс почав потроху відсту‑
пати  — автопарки масово при‑
ватизувалися, великі автобуси 
опинялися або на  автобазарах, 
або  ж на  аукціонах, а  їхнє міс‑
це заступали маленькі і значно 
економічніші (для власників!) мі‑
кроавтобуси. У  нове століття 
Україна увійшла з кількома сот‑
нями приватних підприємств, 
котрі займалися пасажирськими 
перевезеннями, і невеликою кіль‑
кістю державних (муніципаль‑
них) автопарків, які в основному 
залишилися у великих містах…

Сьогодні без маршрутних авто-
бусів українського, китайського 
або індійського виробництва вже 
неможливо уявити автошляхи на-
ших міст, містечок та сіл. Пасажир-
ські перевезення стали бізнесом. 
Правда, неоднозначним і дуже чутливим 
для суспільства. Це підприємництво супро-
воджується перманентними скандалами, 
збурює громадськість та стає темою чис-
ленних обговорень у соціальних мережах. І 
що цікаво — на нього повсякчас скаржаться 
і його власники, і самі пасажири. І якщо той, 
хто щодня дістається маршрутними таксі 
на роботу чи додому, нарікає на прірву між 
якістю та ціною обслуговування (зрозумі-
ло, що споживача не влаштовує сервіс і він 
вважає, що платить за  нього значно біль-
ше, ніж мав би), то  перевізники впродовж 
багатьох років говорять лише про неспра-
ведливо занижені тарифи. Чи справді вони 

занижені? Чому тарифи на пасажирські пе-
ревезення інколи різняться вдвічі в  окре-
мих регіонах Київщини?

Чому, наприклад, проїзд містом в Україн-
ці коштує 3  гривні, в  Обухові  — 4, у  Боро-
дянці — 8, а в Бучі та Ірпені — по 7 гривень? 
Невже на Обухівщині вартість палива і за-
пчастин до  автобусів настільки нижча? Чи 
там, де платять більше, живуть значно за-
можніші пасажири? Звичайно, ні.

А чому мешканці Бородянки, сідаючи 
у  маршрутне таксі до  Києва, сплачують 
більше двох гривень за  кожен кілометр, 
а  ціна кожних 1000  метрів на  маршруті 
Вишгород-Київ майже на 50 копійок нижча? 

Звідки така різниця між тарифами Ірпеня 
та Броварів? Нібито і відстань однакова між 
цими містами і столицею, а вартість проїзду 
для ірпінців на 3–6 гривень вища. Чудасія?

Кореспонденту ІА «Погляд» вдалося по-
спілкуватися з трьома приватними пе-
ревізниками з різних регіонів Київщини. 
На  умовах анонімності вони відповіли 
на  кілька запитань. Далі  — запитання-від-
повіді.

— Чому ви вважаєте несправедливими та-
рифи на перевезення?

— Вони дійсно необгрунтовано низькі. Оп-
лата ремонтних послуг та запасних частин 
постійно зростає. Паливно-мастильні мате-

ріали теж зростають в ціні…
— Але  ж наразі ціна на  паливо в  Україні 

за останні три місяці пішла донизу?
— Зараз зменшилась, завтра — підніметь-

ся. Що тоді? Змінювати тарифи щодня?
— Ну, це було б принаймні справедливо…
— Ніхто цього не  робитиме з перевізни-

ків. А  надто зараз, коли місцеві бюджети 
не спроможні навіть компенсувати 70–80 % 
витрат за перевезення пільгових категорій 
пасажирів. Я вже не кажу про 100 %.

— Тому водії так себе й поводять з пільго-
виками? Виганяють з салонів, обзивають?

— На нашому підприємстві такого немає. 
Але подібні факти трапляються. Не раз про 

таке чув і читав. Не виправдовую цього, але 
водій — теж людина. У нього є емоції. А ще 
в нього є план, який потрібно виконати.

— А який план у ваших водіїв?
— Ми відійшли від системи щоденного 

плану. Ця система себе не  виправдовує. 
Занадто багато не  доотримуємо виручки. 
Знайшли інший механізм — в кожній марш-
рутці у нас стоїть відеокамера. Ми можемо 
порахувати, скільки людей проїхало по мі-
сту, скільки  — до  Києва. З «каси» вирахо-
вуємо зарплату водія, даємо йому гривень 
200 так званої премії «за чесність» і все…

— Податки?
— Про це я зараз говорити не готовий…

Поспілкувалися журналісти «Погляду» та-
кож із перевізниками, які працюють із що-
денними «планами». Вони теж скаржаться 
на  дорогі запчастини і пальне. Аргументи 
про зниження цін на бензин та дизпаливо 
їх мало чіпляють. Натомість торочать про 
пільговиків та неможливість отримати із 
місцевих бюджетів повну суму компенсацій 
за  їхнє перевезення. Нарікають на  конку-
рентів, котрі «граються з тарифами» і зни-
жують їх. І на водіїв «автівок», котрі зухвало 
вантажать на  зупинках пасажирів і «пере-
бивають бізнес». А  також говорять, що ча-
сто на маршрутах водії не виконують план…

Теза з проводу планів видається див-
ною. Особливо з огляду на  те, що 
ми теж щодня користуємося марш-
рутними таксі і кожен з нас інко-
ли потрапляє до  салону автобуса 
не  з першої спроби. А  тому одразу 
хочеться порахувати. І кількість 
пасажирів у  салоні, і ті пару-трій-
ку літрів дизельного палива, які 
той  же «еталон» за  один рейс з 
тієї  ж Бучі або Борисполя «з’їдає» 
на  шляху до  Києва, але чи варто 
рахувати чужі гроші? Напевно, ні, 
бо це мають робити не  пасажири, 
а  ті органи, які оголошують тенде-
ри для перевізників, контролюють 
їхню роботу, якість обслуговування, 
безпеку. А ці органи або не вміють 
рахувати, або не хочуть, або просто 
кинули усе напризволяще. Не  всі, 
звичайно. Скажімо, в Обухові міська 
рада бо вже кілька разів не дозво-
лила перевізникам піднімати та-
рифи. Є ще міста, де до цих питань 
ставляться розсудливо. А  є й інші 
приклади. Надто у  тих населених 
пунктах, де конкуренція між переві-
зниками відсутня, де є монополісти 
і «чужих» у цей бізнес не пускають. 

А тому і трапляються різні казуси — пенсіо-
нерів у заший із салонів маршруток женуть 
водії-нечеми, або ще гірше — люди із тих 
салонів випадають і травмуються...

Що ж робити в цій ситуації простим паса-
жирам? Можна чинити так, як  у Вишнево-
му. Там пішли шляхом об’єднання громади 
навколо  проблематики якості пасажир-
ських перевезень, взявши на озброєння ме-
тодику акцій протесту, петицій, скарг у від-
повідні органи місцевого самоврядування. 
Можна тиснути на депутатів, які представ-
ляють ваш округ на різних рівнях... Засобів 
впливу є насправді багато. Головне — не 
мовчати... 

  Борислав БЕРИНДА 
ПОГЛЯД

«Золоті» кілометри: де на Київщині найдорожче 
їздити маршрутками
Інформаційна агенція «Погляд» упродовж двох останніх тижнів з’ясовувала, в яких містах Київщини наразі най-
вищі розцінки на пасажирські перевезення у маршрутних таксі.

 АКТУАЛЬНО!
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП

 ВЕСЕЛА СВІЖИНА
***

— Слухай, куме, поїдь на вок-

зал і зустрінь там мою тещу. 

Зустрінеш — поставлю пляшку.

— А якщо вона не приїде?

— Поставлю дві!

***
— Я би хотіла купити у вас 

автомобіль...

— Модель?

— Ні, бухгалтер. Але за комплі-

мент дякую...

***
Включила телевізор... Не 

зрозуміло, як і куди писати 

коментарі і ставити лайки... Де 

робити репост?

Виключила...
*** 

Антикорупційні закони потріб-
ні не для боротьби з корупці-
єю, а для зведення рахунків 
з конкуруючими корупціоне-
рами.

Овен. Необхідно вгаму-
вати свої почуття і біль-
ше довіряти обранцеві. 

Сімейні Овни будуть щасливі. З 
роботою проблем не буде. В кін-
ці місяця з’явиться бажання ре-
алізувати себе на новому терені 
і опанувати іншу професію. 
А от про здоров’я треба піклу-
ватися.

Телець. Місяць напруже-
ний і конфліктний. Не-
зважаючи на роздрато-

ваність, ви збережете теплі сто-
сунки з людьми. 
На роботі можливі невели-
кі проблеми. Приділіть більше 
уваги здоров’ю та харчуванню.

Близнюки. Більше часу 
приділіть сім’ї. На робо-
ті «світить» підвищення 

зарплати і керівна посада. Ймо-
вірна зустріч з людиною, яка 
підкаже нові шляхи розвитку в 
сфері бізнесу.

Рак. Енергетичний під-
йом додасть сил, натх-
нення і  нових перемог. 

Проблеми залишилися поза-
ду, здоров’я міцне, а перед вами 
новий і прибутковий проект.. 
Нагадають про себе старі това-
риші.

Лев. Попереду - вир роз-
ваг, свят та масових за-
ходів, знайомства з но-

вими і цікавими людьми. Фінан-
сова стабільність. На здоров’я 
скаржитися не доведеться.

Діва. Очікуються карди-
нальні зміни в усіх сфе-
рах життя. Нові проекти 

будуть перспективними і при-

бутковими, щоправда, графік 
буде над міру щільним. Приді-
літь увагу ниркам.

Терези. Вас не злякають 
ні клопоти, ні фінансові 
труднощі. Березень по-

радує приємним прибутком в 
середині місяця.

Скорпіон. Слід наполег-
ливо взятися за роботу, 
на вас очікує чимало ви-

гідних пропозицій. Зірки реко-
мендують  вирушити до спорт-
залу.

Стрілець. Місяць  вигід-
них знайомств, реалі-
зації задуманих планів. 

Можливі фінансові труднощі. На  
Стрільців очікує доленосна зу-
стріч, яка подарує взаємну лю-
бов і серйозні відносини. А от 
здоров’я можуть похитнути ста-
рі хвороби.

Козеріг. Приділь увагу 
домашнім справам, фі-
нансовим проблемам і 

побуту. Проведіть  інвентариза-
цію у відносинах.

Водолій. Навіть найсуво-
ріша економія не допо-
може вилізти з боргів і 

грошових проблем, тож відмов-
теся від великих і дорогих при-
дбань. Міцне здоров’я повністю 
залежить від того, як Ви харчує-
теся, скільки годин спите і відпо-
чиваєте.

Риби. Березень – підбит-
тя підсумків проробле-
ної роботи. У колективі 

можливі конфлікти. Утім на лю-
бовному фронті – ідилія. Кон-
тролюйте тиск. 

Березень привнесе у всі сфери життя суцільні сюрпризи. 
Працювати доведеться не тільки багато, але й на всі наявні 
«фронти».

СВЯТКОВИЙ
КАЛЕНДАР

 8 березня — Міжнародний жіночий день.
 9 березня — день народження Тараса Шевченка.
 14 березня — свято Преподобної Євдокії, або у народі
Явдохи.
 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;
Всесвіт ній день сну.
 17 березня — День Служби безпеки України; День праців-
ників житлово-комунального господарства і побутового
обслуговування населення.
 18 березня — Де́нь працівника податкової та митної спра-
ви України.
 20 березня — Всесвітній день Землі, Міжнародний день
щастя.
 21 березня — Всесвітній день домашнього господарства,
Всесвітній день поезії.

 УСМІШКА ХУДОЖНИКА
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Для багатьох Великий піст ототож‑
нюється з утриманням від їжі тва‑
ринного походження. Фокусуючись на 
одному, люди часом забувають про 
не менш важливі правила цього періо‑
ду. Великий піст – особливий час, коли 
людина повинна очиститися фізично 
і духовно. Неабияке значення має саме 
очищення розуму від неправедних по‑
мислів, заздрості, також варто зосе‑
редити увагу на молитві, відвідувані 
храму і утриманні від плотських утіх. 
Але про все послідовно.

Коли починається?
Цьогоріч Великий піст починається 

11 березня у понеділок і завершиться у 
суботу 27 квітня. Ймовірно, чимало лю-
дей задається питанням: від чого зале-
жить рухливість дати святкування Вели-
кодня? Сьогодні Українська православна 
церква керується так званим у народі 
«старим стилем». Чільну роль відіграє 
великий юліанський календар. Більшість 
вважає: юліанський календар — для пра-
вославних, а григоріанський — для като-
ликів. Насправді це не зовсім так.

Дата початку посту для кожного року 
різна: залежить від особливого обчис-
лення — Православної Пасхалії. Це пев-
на система розрахунку, яка визначає 
початок і кінець посту для кожного року. 
До речі, рухливість дати Пасхи пов’яза-
на з відсутністю чіткого числа смерті та 
воскресіння Ісуса Христа. Отже, після 
обговорення цього питання на церков-
ному зібранні було розроблено таблиці, 
які надавали можливість розрахувати 

число святкування Великодня. Україн-
ська православна церква досі керується 
цими приписами. Таким чином визнача-
ється великодня дата й нині.

Історія
Потрібно відзначити, що Великий піст 

вважається одним з перших христи-
янських. Джерела свідчать, що перші з 
християн дотримувалися 40 днів посту 
ще в апостольські часи.

До речі, цікаво, що піст триває стіль-
ки, тому що свого часу Ісусу довелося 
7 тижнів ходити по пустелі без їжі. В ре-
лігії вважається, що таким чином його 
перевіряли на стійкість перед можли-
вими спокусами. І саме той факт, що він 
витримав це випробування, став клю-
човим у порятунку людства.

Правила харчування у Великій піст
У дні Великого посту потрібно від-

мовитись від м’ясних, молочних страв, 
не можна вживати яйця. У пріорите-
ті — сирі овочі та фрукти, горішки, су-
хофрукти. Рибні страви також варто ви-
ключити з раціону.

Риба дозволяється лише 7 квітня, на 
Благовіщення Пресвятої Богородиці, та 
21 квітня, у Вербну неділю. 20 квітня, в 
Лазареву суботу, можна вживати рибну 
ікру. У всі інші дні риба забороняється.

У перший день посту, 11 березня, не 
можна взагалі нічого їсти. Наступні чо-
тири дні (12-15 березня) — сухоядіння. У 
вихідні (маються на увазі суботи та неділі) 
допускається гаряча їжа з рослинною олі-
єю. У всі наступні седмиці поста принцип 
обмежень у їжі один і той же: понеділок, 

середа, п’ятниця — сухоядіння, вівторок, 
четвер — гаряча їжа без олії. Зі спиртно-
го можна червоне сухе вино не більше 
250  мл на день. Алкоголь дозволяється 
тільки в неділю та церковні свята.

Після озвучених обмежень у більшості 
виникає питання — що їсти у Великій 
піст? Ви можете вживати: їсти хліб, при-
готований без яєць і масла, овочі — як 
сирі, так і варені, тушковані або запе-
чені, сезонні фрукти, різноманітні каші 
без масла, солоні, квашені та маринова-
ні овочі, ягоди та горіхи, зелень і пря-
нощі. Також можна готувати і солодощі 
— пісні десерти.

Та, завіряють священнослужителі, го-
ловне — пам’ятайти: Великий піст — це 
не дієта. Думайте про цей період як про 
зцілення. Живіть із відкритою душею та 
добрими помислами в серці!

Обмеження під час посту
На період посту заборонені гучні роз-

мови, лайливі слова та різноманітні 
конфлікти і сварки. Не можна тримати 
зло на людей, ображатись, злитись і 
бажати комусь поганого. Не можна за-
здрити та брехати. 

Варто також обмежитись у святкуван-
нях та вечірках і забути, хоча б на цей 
період, про свої шкідливі звички, такі 
як паління, алкоголь чи переїдання. 
Потрібно більше часу приділяти своє-
му внутрішньому стану та роздумам над 
тим, чи правильно ви живете і як мо-
жете зробити себе кращим. І вже потім, 
разом з цим, дотримуватись заборон у 
харчуванні.

 ДОЗВІЛЛЯ

ПІСТ-2019: історія, традиції, обмеження

ТЕПЛИЙ ГАРБУЗОВИЙ САЛАТ
Інгредієнти:
• Гарбуз — 400 г
• Цибуля — 1 шт.

• Перець чилі — 1 шт.
• Болгарський перець — 2 шт.
• Помідор чері — 5 шт.
• Бальзамічний оцет — 1 ст. л.
• Кунжут — 20 г.
• Арахіс — 30 г.
• Спеції та зелень
Приготування:
1. Розігріти пательню та висипати на

неї нарізану цибулю. Додати оливкової 
олії та смажити. 

2. Перець чилі нарізати кільцями і до-

дати до цибулі. 
3. Нарізати соломкою болгарський пе-

рець і відправити на пательню. 
4. Натерти гарбуз на крупній терці і

висипати до овочів на пательню. Дода-
ти приправу.

5. Висипати на пательню цілі помідори 
чері і обережно перемішати страву. 

6. Перед подачею полийте салат баль-
замічним оцтом та соком лайму. Посип-
те насінням конжуту та горішками.

 Підготувала Юлія БОБРИК

 СМАЧНОГО! Не дивлячись на те, що піст — перш за все обмеження та очищення, цей період — 
не привід забути про смачну їжу. Перша асоціація з пісної їжею — прісне і несмачне. 
Але насправді це не так! Повірте, навіть пісні рецепти можуть бути смачними, 
якщо прикласти трошки зусиль і фантазії. Пропонуємо вам страву від ІА «По‑
гляд», яка змусить вас по‑іншому подивитися на піст.




