
В Україні знову тепла і лагідна осінь. Синоптики 
вважають, що це, насамперед, через зміни клі‑
мату. Цьогоріч знову було побито кілька темпе‑

ратурних рекордів, які трималися впродовж більше 
сотні років. Наприклад, нинішнє «бабине літо» у сто‑
лиці України вже принаймні чотири рази понов‑
лювало граничні показники. За  даними експертів 
Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса 
Срезневського, після полудня 15  жовтня стовпчик 
термометра максимально піднявся до  +24,1 °C, що 
на 0,4 °C вище попереднього максимуму температу‑
ри повітря, зафіксованого у 1885‑му, тобто 134 роки 
тому. Така висока, як для середини жовтня, темпе‑
ратура за кліматичною нормою відповідає середині 
серпня. Але і це ще не все. Другий день «бабиного 
літа» в столиці подарував її мешканцям небачене те‑
пло — одразу два температурні рекорди. 

Тоді фахівці висловили думку, що це перші, але, 
швидше за все, не останні рекорди нинішньої осені і, 
як з’ясувалося, були праві. Бо ж і листопад вирішив 

не  відставати від жовтня. Перші дні останнього 
осіннього місяця також ознаменувалися небаче‑
ним о цій порі теплом. Такого листопада в Києві 
та області не бачили вже 62 роки. І хоча дуже те‑
пло було всього 3–4 дні, синоптики передбачали 
ще кілька несподіванок. Так і сталося. 5 листопада 
температура повітря не опустилася нижче +12,3 °C, 
а це значить, що попереднє рекордне значення 
1930 року було повторено. Фахівці впевнені, що з 
12 листопада комфортна і лагідна погода в Україні 
також домінуватиме, зокрема в Київській області, і 
якщо вона не змінюватиметься, то, цілком ймовір‑
но, буде побито ще один температурний рекорд. 
А ще синоптики радять людям насолоджуватися 
яскравими і неперевершеними барвами цього‑
річної осені. Принаймні допоки така можливість є. 

А щодо зими… Наразі синоптики говорять про 
те, що справжня зима в нашу країну завітає десь 
не раніше середини грудня. Отож, насолоджуй‑
мось осінню...
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Н а XVII Міжнародному фестивалі православного кіно «Покров», що відбувся в Ки‑
єві, було представлено 68 фільмів з 11 країн світу. Стрічка «Тиша», над якою пра‑
цював оператор з Українки Олександр Сак, відзначена дипломом за кращу опера‑

торську роботу і посіла третє місце серед документальних фільмів.
Робота над фільмом тривала в Нещерівському монастирі три місяці. Головним опера‑

тором фільму є Олександр Сак  — мешканець Українки. Також над картиною працюва‑
ли оператори Олексій Сак та Олександр Чорний. «Часом думав, навіщо я взагалі взявся 
за це? Але тепер тільки радість. Радість, що фільм готовий, — пише на своїй сторінці 
в ФБ Олександр. — Дякую о. Анастасію з Нещерівського монастиря за те, що затіяв 
все, організовував і контролював зйомку. Однозначно — це наймасштабніша і тривала 
робота в моєму житті (поки що)».

Фільм «Тиша» розповідає про один день з життя монастиря. Причому автори взяли 
не святкову й галасливу днину, коли в монастирі юрмляться сотні відвідувачів, а зви‑
чайний, буденний день, з його природними звуками та красномовною тишею.

НЕОЧІКУВАНУ КІНОНАГОРОДУ ОТРИМАВ МЕШКАНЕЦЬ УКРАЇНКИ

НАЙКРАЩІ КІННІ ЛУЧНИКИ ПОЗМАГАЛИСЯ В КОПАЧЕВІ

Р одзинкою фестивалю став турнір з верхової 
стрільби з лука, котрий зібрав на  великому 
ристалищі найкращих кінних лучників з Австрії, 

Канади, Польщі, Туреччини, України та Фінляндії.
Яскраве і неординарне видовище тривало впродовж 

двох днів. Віртуози‑кіннотники вражали глядачів своєю 
майстерністю, яку можна з легкістю назвати як видом 
спорту, так і справжнім мистецтвом. Прицільна стріль‑
ба з традиційного лука — це складне завдання, а над‑
то, коли виконується верхи на  коні. Потрібно володі‑
ти не  лише видатними навичками лучника, а  й уміти 
вправно взаємодіяти зі своїм чотириногим партнером.

НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ ОСІННЮ! Зима в Україну прийде 
лише в середині грудня

стор. 5

У перші дні листопада в Древньому 
Києві в Князівстві Київська Русь, що 
в селі Копачів, відбувся Міжнародний 
фестиваль кінних бойових мистецтв 
«Скіфи». 

МЕДИЦИНА, «СОЦІАЛКА», ОСВІТА — ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ 
ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2020
5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій 
Гончарук публічно презентував допрацьований 
проект Державного бюджету-2020.
«Сформувати бюджет розвитку в теперішніх 
умовах — задача не з простих. Тим більше, цей і 
наступний рік — пікові з точки зору погашення 
та обслуговування наших зовнішніх зобов’я-
зань. Для забезпечення належного рівня соці-
альної підтримки та соціального захисту вся 
наша робота спрямована на підвищення соці-
альних стандартів та добробуту кожної укра-
їнської родини», — підкреслив Олексій Гончарук.
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ЗДАТИ ШКОЛУ ПОВИННІ В ЦЬОМУ РОЦІ
К олишній очільник Київської області Михайло Бно‑Айріян у  останні днi перебування 

на посадi приїхав у місто Українку і відвідав будівництво СЗОШ з поглибленим вивчен‑
ням окремих предметів № 1, яка будується ще з 2016 року. Голова облдержадміністрації 

зустрівся із виконуючою обов’язки Українського міського голови Тетяною Кучер, її заступни‑
ками, директором школи та будівельниками. Керівництво міста і області порушили нагальне 
питання добудови школи та інші проблеми по соціальних об’єктах міста.

Школа в Українці будується вже декілька років за кошти Державного фонду регіонального 
розвитку. Мінрегіон призупинив фінансування проекту минулого літа, тому виник ризик ще 
більшого затягування будівництва.

За результатом обговорень Михайло Бно‑Айріян звернувся до  ПрАТ «Київобленерго» та 
Державної екологічної інспекції столичного округу з проханням сприяти максимально швид‑
кому запуску освітнього закладу в навчальний процес.

Також очільник області надав розпорядження відповідним структурним підрозділам КОДА 
втрутитись в питання добудови школи і пообіцяв зробити все можливе для більш швидкого 
введення школи в експлуатацію.

В УКРАЇНЦІ ЧЕРЕЗ РЕМОНТНІ РОБОТИ 
ЗАКРИЛИ ДИТЯЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІКАРНІ

В же другій місяць дитяче відділення Обухівської центральної районної лікарні в місті 
Українка не приймає маленьких пацієнтів. Дітей, які потребують лікування на ста‑
ціонарі, відправляють у дитяче відділення Обухівської районної лікарні. Це зовсім 

не зручно та затратно для батьків. Але це робиться для того, аби створити сучасні та ком‑
фортні умови для перебування хворих у стаціонарі.

Наразі приміщення не тільки звільнили від меблів та техніки, а й активно проводяться 
оздоблювальні роботи — стіни обкладають гіпсокартоном, а у потрібних місцях — кахе‑
лем. За проектом передбачено повне оновлення приміщення.

Зазначимо, що тендерні закупівлі проводилися районом, роботи мали початися ще вліт‑
ку, але справа затягнулася через заяви до прокуратури та Нацполіції з приводу можливо‑
го порушення тендерних умов. Зараз роботи ведуться повним ходом. Здати об’єкт підряд‑
ник обіцяє до кінця листопада.

ОТРИМАТИ ВИТЯГ З ДЕРЖАВНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ СТАЛО ЛЕГКО

З 28 жовтня цього року в Центрі надання адміні‑
стративних послуг виконкому Української місь‑
кої ради жителі громади зможуть скористатися 

новою адмінпослугою  — отримати витяг з Держав‑
ного земельного кадастру. Завдяки розумінню необ‑
хідності в запровадженні вказаної найпопулярнішої 
послуги у  сфері земельних відносин та всебічній 
підтримці в. о. міського голови Тетяни Кучер, в ЦНАП 
створено та підключено робоче місце адміністра‑
тора  — користувача автоматизованої системи Дер‑
жавного земельного кадастру (1 поверх приміщення 
міської ради, каб. № 1, робоче місце № 9).

Надання витягів запроваджено задля зручності 
громадян, адже більше не потрібно їхати до сусідніх 
міст, що значно заощадить час та кошти громадян.

Для отримання документа в день звернення заяв‑
ник надає заяву про надання витягу з Державного 
земельного кадастру (надається адміністратором 
ЦНАП), документ, що підтверджує оплату послуги, 
документ, який підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника (у  разі подання заяви уповноваже‑
ною заявником особою) і одразу отримує результат.

БІЛЯ «ЗЕБР» В МІСТІ З’ЯВИЛИСЯ 
МАЛЮНКИ

П ід час осінніх шкільних 
канікул в Українці біля пі‑
шохідних переходів з’яви‑

лися цікаві написи та малюнки. 
В  той час, коли на вулиці рано 
темніє, діти і дорослі одягають 
шапки та капюшони, уважність 
на переходах зменшується. Для 
запобігання дорожніх аварій та 
задля безпеки пішоходів було 
розроблено спеціальні трафа‑
рети з написами: «Візьми ди-
тину за  руку», «Вийми навуш-
ники», «Злізь з велосипеда». Ці 
попередження розміщено так, 
аби на них люди звертали увагу 
до  того, як почати переходити 
проїзджу частину.

Нагадаємо, що проект реалізу‑
ється за  підтримки Української 
міської ради в  рамках впрова‑
дження молодіжних проектів.

ДАЙВЕРИ ПРОЧИСТИЛИ ДНО РІЧКИ СТУГНА

ОПИТУВАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 
КРАЩОГО ПРОЄКТУ ПАМ’ЯТНИКА МАТЕРІ 
НА ЦЕНТРАЛЬНІЙ ПЛОЩІ ОБУХОВА

НА ОБУХІВЩИНІ МАЙЖЕ ДВОМА ТОННАМИ 
МАЛЬКА ЗАРИБНИЛИ ДНІПРО

Т радиційно кілька років поспіль в місті наприкінці сезону київський дай‑
вінг‑центр АРГОДАЙВ та небайдужі мешканці Українки проводять акцію з 
очищення русла ріки Стугна та прилеглої території.

Разом з очищенням дна річки, активні мешканці прибрали велику частину 
берега і лісу уздовж Стугни та зібрали сміття вздовж залізниці. За  словами 
активістів, назбирали 15 великих пакетів зі сміттям. Цього разу зі Стугни дай‑
верами виловлено дуже багато автомобільних покришок (близько 20 штук).

Еко‑акцію підтримало більше тридцяти жителів Українки. Наступна зустріч 
запланована на  весну 2020  року. Зауважимо, що дякучи таким ініціативам 
мешканців, відпочивати і купатися в  Українці на  Стугні стає безпечніше та 
приємніше.

ДОМІВКИ ДЛЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН

В Українці за ініціативою волонтерів в рамках 
реалізації молодіжних проектів за фінансо‑
вої підтримки Української міської ради вста‑

новили домівки для собак та котиків. Красиві та 
теплі будиночки встановлено в тих місцях, де про‑
сили волонтери. Саме вони насамперед опікують‑
ся безпритульними тваринами та знають місця, де 
чотирилапі мешкають.

Котики та собачки вже обживають нові домівки. 
Для більш зручного та теплого перебування тва‑
рин в будиночки кладуть солому і роблять дверця‑
та з цупкого силікону.

Цього тижня у  продовження реалізації проекту 
по місту встановили годівниці та поїлки для тва‑
рин. Поки корм підсипають волонтери, але зроби‑
ти це може кожен небайдужий до долі безпритуль‑
них тварин. Варто зауважити, що в рамках роботи 
з безпритульними тваринами нещодавно в Укра‑
їнці пройшла безкоштовна вакцинація.

У ДВОРАХ З’ЯВИЛИСЯ СІТКИ ДЛЯ ПОРОЖНІХ ПЛАСТИКОВИХ 
ПЛЯШОК

П итання сортування сміття в Українці вирішують давно, масово 
та системно. Майже біля кожного будинку стоять контейнери 
для різних видів відходів. У  місті зі спеціалізованою компа‑

нією уладено договір на безоплатний вивіз відсортованого сміття. 
Але група голів ОСББ вирішила, що на  цій сировині можна ще й 
заробляти. Замовили спеціальні контейнери‑сітки, розташували їх 
у себе біля будинків, пояснили мешканцям, для чого це, і розпоча‑
ли збір. В основному збирають порожні пластикові пляшки. Наразі, 
таких контейнерів по Українці вже шість. В такий спосіб містяни сор‑
тують сміття і допомагають у збереженні планети від зайвого плас‑
тику. Після наповнення контейнера всю сировину забере компанія 
на переробку і заплатить за це кошти, а ОСББ, отримавши платню, 
зможуть витратити гроші на благоустрій території чи свого будинку.

25 жовтня до Канівського водосховища, в межах села Трипілля Обухів‑
ського району, було вселено 1 950 кг (19 500 екземплярів) гібрида тов‑
столоба. Кожна рибина вагою близько 100 грамів. Контроль  під час за‑

риблення водойми здійснювали працівники Київського рибоохоронного патруля.

Р озпочалося електронне опитування щодо визначення найкращого про‑
єкту пам’ятника Матері на центральній площі міста Обухова. 
Відповідно до Положення про електронні консультації та опитування на 

території Обухівської міської ради, затвердженого рішенням від 29.03.2019 № 
1089‑47‑VII, 23 жовтня 2019 року стартує електронне опитування мешканців мі‑
ста щодо визначення кращого проєкту пам’ятника Матері на центральній пло‑
щі міста з тих варіантів, які були представлені митцями на двох попередніх 
конкурсах, та нових варіантів, що були додані до участі в опитуванні.

Термін проведення електронного опитування триватиме до 23 листопада 
2019 року (включно).

Проголосувати можна на офіційному сайті Обухівської міської ради на елек‑
тронній платформі «Консультації з громадськістю» або за посиланням:

https://consult.e‑dem.tools/polls/273
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 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

ВИТАЧІВ, 19 жовтня. У ДТП зіштовхнулись два ав‑
томобілі Порш Каєн та Тайота Каролла. Внаслідок 
аварії  — 4  постраждалих, 2  дітей та 2  жінки, з ав‑
томобіля Тайота, направлено в  ЦРЛ. Водій Тайоти, 
1983 року народження, загинув на місці. Його трав‑
ми були несумісними з життям. Згодом стало відо‑
мо, що від отриманих травм у лікарні померла ще й 
дев’ятирічна дівчинка.
КОЗИН, 20 жовтня. 6‑річний хлопчик заліз на де‑
рево і не зміг самостійно спуститися. Рятувальники, 
які прибули на місце події, встановили, що дитина 
гралася з друзями та залізла на дерево, а спустити‑
ся сама не змогла. За допомогою драбини дорослі 
піднялися на дерево та спустили дитину на землю.
ОБУХІВ, 20 жовтня. На території одного з місцевих 
товариств директор у  приміщенні виявив зброю. 
На  місце події виїхала слідчо‑оперативна група 
Обухівського відділу поліції. Правоохоронці вияви‑
ли в одній із шаф роздягальні два предмети зовні 
схожі на  зброю, та набої до  мисливської рушниці. 
Усі ці предмети належали 31‑річному працівнику то‑
вариства. Всі речові докази вилучені та направлен‑
ні на експертизу.

ОБУХІВ, 21 жовтня. 23‑річний молодик вирвав з рук 
продавчині пакет із продуктами, не  розплатився та 
втік. Викрадена пляшка горілки, цигарки і морозиво 
обернулися кримінальним провадженням. І тепер чо‑
ловіку загрожує позбавлення волі на строк до шести 
років. Крадія було затримано в порядку ст. 208 Кримі‑
нально‑процесуального кодексу України.
ОБУХІВЩИНА, 25 жовтня. ДТП сталася на 28 км ав‑
тодороги «Київ‑Знам’янка». Одна з автівок, виїжд‑
жаючи з другорядної дороги на головну, не надала 
переваги у русі іншій машині. Автомобілі зіткнули‑
ся. Обох водіїв із тілесними ушкодженнями різного 
ступеня тяжкості госпіталізували.
ОБУХІВ, 26  жовтня. Пожежа сталася близько 
01:25 біля бойлерної, що за адресою: вулиця Миру, 9. 
Загорівся автомобіль марки  Volkswagen. На  місце 
події прибули пожежні 16‑ї пожежної частини. Пала‑
ючу машину вдалося загасити приблизно за 10 хви‑
лин. Причини пожежі встановлюються.

ГРИГОРІВКА, 28  жовтня. Пожежа сталася у  селі 
Григорівка, по вулиці Козацькій. На місце виклику 
було направлено черговий караул. По  прибуттю 
було встановлено, що горить житловий приватний 
будинок. Рятувальникам вдалося ліквідувати заго‑
ряння протягом 10 хвилин. Внаслідок пожежі влас‑
ник отримав отруєння чадним газом і був доставле‑
ний до приймального відділення.

ОБУХІВ, 29  жовтня. Водій, рухаючись заднім хо‑
дом, здійснив наїзд на  жінку, яка стояла позаду 
на  зупинці громадського транспорту. Потерпілу із 
переломом ноги доставлено до лікарні.
ОБУХІВ, 29 жовтня. Трапився наїзд на 10‑річного 
велосипедиста. Хлопчик раптово виїхав на  проїж‑
джу частину, просто під колеса легковика. На щастя, 
лиха вдалося уникнути, однак без травм не обійш‑
лося. Дитину із черепно‑мозковою травмою та пе‑
реломом руки доставлено до лікарні.

 НАШІ ГРОШІ

 АКТУАЛЬНО

 КИЇВЩИНА: РЕЗОНАНСНА СПРАВА

ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ З ДОВГОБУДАМИ ТА СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМІВ 
ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ МОЖЛИВЕ ЗА КОМПЛЕКСНОЇ РОБОТИ ВСІХ 
ЛАНОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В регулювання ситуації 
з довгобудами, а  також 
створення правових 

механізмів надійного захисту 
інвестицій  — питання, яким 
сьогодні на  державному рів‑
ні приділяється підвищена 
увага, повідомляє Держав‑
на архітектурно‑будівельна 
інспекція України. Так, про‑
блематика житлового інвес‑
тування в  Україні стала те‑
мою слухань, що проходили 
4  листопада у  Комітеті Вер‑
ховної Ради України з питань 
організації державної влади, 
місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та мі‑
стобудування.                                 

За експертними оцінками, 
на  сьогодні майже 200  тис. 

родин інвестували в  будів‑
ництво житла та не  отрима‑
ли його. За  узагальненими 
даними Міністерства роз‑
витку громад та територій 
України, станом на  1  жовтня 
2019 року в Україні вважають‑
ся проблемними 150  об’єктів 
житлового будівництва. Най‑
більше — в Києві, Київській та 
Одеській областях.

Згідно з проведеним ДАБІ 
аналізом, основною пробле‑
мою переважної більшості 
довгобудів на сьогодні є від‑
сутність права власності або 
користування земельною ді‑
лянкою, невідповідність на‑
мірів будівництва цільовому 
призначенню землі, а  також 
істотні порушення державних 

будівельних норм та інших 
законодавчих вимог.

Фактично підґрунтя ви‑
никнення таких проблем 
пов’язано із законодавчим 
регулюванням, що діяло 
до  2017  року. На  той час був 
передбачений декларатив‑
ний принцип отримання пра‑
ва на виконання підготовчих 
та будівельних робіт. Замов‑
ник заповнював та подавав 
органу держархбудконтро‑
лю декларацію, без підтвер‑
дження внесених даних від‑
повідними документами. 

У рамках засідання учасники 
погодились, що для ефектив‑
ного врегулювання ситуації її 
потрібно вирішувати у  двох 
напрямках  — це вироблення 

алгоритму розв’язання вже 
наявних проблем інвесторів, 
а  також розробка механізмів 
для подальшого унеможлив‑
лення таких випадків.

При цьому відповідна робо‑
та має бути проведена на всіх 
рівнях державного управлін‑
ня — починаючи від ґрунтов‑
ної статистичної аналітики, 
більш глибокого вивчення 
проблематики, узагальнення 
судової практики, створення 
робочих груп (комісій) для 
вирішення можливих про‑
блем на  місцях до  розробки 
відповідної стратегії на  рів‑
ні Уряду, а  також розробки 
необхідних законопроектів та 
винесення їх на розгляд Вер‑
ховної Ради України.

МЕДИЦИНА, «СОЦІАЛКА», ОСВІТА — ПРІОРИТЕТНІ 
НАПРЯМИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2020

П рем’єр‑міністр України зазначив, що 
формування дохідної частини Дер‑
жавного бюджету вперше відбуваєть‑

ся без підвищення податків, але зі скоро‑
ченням дефіциту, щоб зменшувати боргове 
навантаження на країну та громадян.

«Ми будемо більше заробляти всередині 
країни — за рахунок реформ, приватиза-
ції, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, 
лібералізації ринків. Закладаємо кошти 
на  розвиток, зокрема регіональний: до-
роги, інвестиційні проекти. На  оборону 
та безпеку у 2020 році передбачили 5,45 % 
від ВВП. Збільшувати ефективність по-
чали з себе — скорочуємо видатки на чи-
новницький апарат на 10 %», — наголосив 
Прем’єр‑міністр України.

Олексій Гончарук підкреслив, що клю‑
чова ідея Бюджету‑2020 — це підтримка 
людини як найвищий пріоритет держави 
та Уряду.

«Ми створюємо умови для людей та 
навколо людей. Захищаємо тих, хто 
цього найбільше потребує, і не заважа-
ємо, даємо можливості тим, хто прагне 
розвиватися», — зазначив Олексій Гон‑
чарук під час презентації.

Прем’єр‑міністр України озвучив основ‑
ні показники допрацьованого документа.

Так, до  другого читання у  Парламенті 
Уряд передбачив такі видатки:
МЕДИЦИНА

«Наша задача — не втратити жодне 
життя, яке ми можемо врятувати», — 
відзначив Олексій Гончарук.

Тому в 2020 році екстрена медицина от‑
римає +109 % фінансування, крім цього, 
держава компенсуватиме вартість поло‑

гів, лікування інсульту/інфаркту тощо.
Загалом на  екстрену допомогу 

у  2020  році Уряд передбачив 1,9  млрд 
грн (з них 900 млн грн на карети швид‑
кої + 1 млрд на відкриття відділень екс‑
треної допомоги), що вдвічі більше, ніж 
у 2019 році.

Програма «Доступні ліки» у  2020  році 
передбачає 3,3  млрд грн, а  це втричі 
більше, ніж було у 2019 році.

На закупівлю ліків та медичних виробів 
для лікарень у  2020  році передбачено 
9,7 млрд, а це в півтора раза більше, ніж 
у 2019 році.

На лікування за  кордоном, передусім 
йдеться про трансплантацію, закладено 
1,09 млрд, що у півтора раза більше, ніж 
у 2019 році.
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

«Ми працюємо першочергово для тих, 
хто потребує допомоги, зокрема закла-
дено достатньо коштів на субсидії», — 
зауважив Олексій Гончарук.

Відтак у 2020 році Уряд заклав у проект 
Бюджету‑2020:

47,6 млрд грн на субсидії;
822 млн грн на надання правової допо‑

моги громадянам (на 90 млн грн більше, 
ніж у 2019 році);

246 млн грн — соціальна адаптація ве‑
теранів АТО/ООС, що майже вдвічі біль‑
ше, ніж у 2019 році.
ОСВІТА

«Інвестувати в  дітей  — це найбільш 
вигідна інвестиція, яку ми тільки мо-
жемо собі дозволити», — пояснює 
Прем’єр‑міністр України.

Зокрема, Уряд вперше виділив 
у  2020  році окремий бюджет у  3,5  млрд 

грн на програму «Спроможна школа для 
кращих результатів».

Крім того, Уряд заклав у  2020  році 
1,4  млрд на  програму «Нова українська 
школа», що більше на  200  млн грн, ніж 
у 2019 році.

Іще 259 млн грн — на розвиток навчаль‑
но‑практичних центрів профтехосвіти, 
що на  понад 200  млн грн більше, ніж 
було у 2019 році.

Вперше 21 тис. грн — щорічна грошова 
підтримка для молодих вчителів (стаж 
до  10  років), щоб підвищити престиж‑
ність, підтримати і стимулювати молодь 
викладати, зокрема у сільських школах.
КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ТА КУЛЬТУРА

«Ми хочемо, щоб українці були мобіль-
ними, щоб вони побачили різні куточки 
України», — коментує Олексій Гончарук.

Так, Уряд на креативні індустрії та роз‑
виток культури заклав на  23 % більше, 
ніж у 2019 році — 15,1 млрд грн.

Вперше закладена програма мобіль‑
ності молоді — 500 млн грн.

Вперше передбачено на розкриття ту‑
ристичного потенціалу — 240 млн грн.

Підсумовуючи презентацію Державно‑
го бюджету на 2020 рік, Олексій Гончарук 
відзначив, що:

7,4 млрд грн — це Державний фонд ре‑
гіонального розвитку;

2  млрд грн  — соціально‑економічний 
розвиток регіонів;

18 млрд грн — це національні інвестпро‑
екти + 22,6  млрд грн планують залучити 
додатково від міжнародних партнерів;

73,7  млрд грн — це  інфраструктура 
(для порівняння, у  2019  році це було 
54 млрд грн).

 Закінчення. Початок на стор. 1

СУДОВА СПРАВА «СИНЕРГІЇ СІТІ»: АПЕЛЯЦІЮ ПРОГРАЛИ, 
ДІЛЯНКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ПІД АРЕШТОМ

К иївський апеляційний суд 
відмовив адвокатам забу‑
довників «Синергії Сіті» 

в  апеляції щодо арешту шести 
земельних ділянок на  заплаві 
річки Ірпінь. Про це повідоми‑
ли журналісти телеканалу «По‑
гляд». Рішення суду остаточне і 
оскарженню не  підлягає. Таким 
чином, будь‑які дії стосовно цих 
ділянок, в тому числі і будівниц‑
тво — заборонені.

Заступник прокурора Киє‑
во‑Святошинської місцевої про‑
куратури Максим Роговенко 
наголосив на  тому, що основні 
звинувачення стосуються по‑
рушення процесу видачі місто‑
будівних умов забудовниками 
головним архітектором Ірпеня 
Михайлом Сапоном. Саме Сапон 
підписував підроблені доку‑
менти, які поклали початок забудові за‑
плави в Ірпені. Тоді він без погодження 
відніс ділянки на заплаві до земель жит‑
лової та громадської забудови, та видав 

теперішньому власнику кількох ділянок 
Мурашу Ю. В. містобудівні умови та обме‑
ження, хоча на той час він жодних май‑
нових прав на ці ділянки не мав.

Цього року, 13  вересня, Ір‑
пінський міський суд наклав 
арешт на  6  ділянок під будів‑
ництвом ЖК «Синергія Сіті» за‑
гальною площею понад 29  га 
у  справі №  367/7124/19  у  рамках 
кримінального провадження 
№ 420191112400000604, відкритого 
4 вересня 2019 року Києво‑Свято‑
шинською місцевою прокурату‑
рою Київської області за ознаками 
правопорушення, передбаченого 
частиною 1  статті 364  КК України 
(зловживання владою або служ‑
бовим становищем).

Увага! Юристи попереджають: 
інвестори, що вже вклали гроші 
в  незаконне будівництво на  за‑
плаві повинні поквапитись з їх 
виведенням, звернувшись спо‑
чатку до  забудовника (у  відділ 
продажу), а у випадку його відмо‑

ви — до суду для захисту своїх прав. Адже 
якщо будівельна компанія виведе кошти 
та оголосить себе банкрутом, ці дії ста‑
нуть неможливими.
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ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ

 ЕКОЛОГІЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. Спостереження за станом забруднен‑
ня атмосферного повітря у  вересні проводились на  двох 
постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Брова‑
ри, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних 
домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, 
діоксид азоту) та вміст восьми важких металів.

БІЛА ЦЕРКВА. Середньомісячні концентрації основних 
забруднювальних речовин становили: діоксиду азо‑
ту  — 2,3  ГДКc. д., оксиду вуглецю  — 0,8  ГДКс. д., зави‑
слих речовин та діоксиду сірки  — 0,5  ГДКс. д. (табл.  3). 
Максимальні концентрації діоксиду азоту досяг‑
ли 0,9  ГДКм. р., оксиду вуглецю  — 0,6  ГДКм. р., зави‑
слих речовин  — 0,3  ГДКм. р., діоксиду сірки  — 0,1  ГДКм. р. 
Рівень забруднення повітря діоксидом азоту був дещо ви‑
щим на  ПСЗ №  2 (вул. Вячеслава Чорновола), іншими до‑
мішками — майже однаковим на обох постах спостережень. 
У порівнянні з серпнем 2019 р. підвищився рівень забруд‑
нення повітря оксидом вуглецю. Порівняно з вереснем 
2018 р. вміст діоксиду азоту та завислих речовин дещо зни‑
зився, діоксиду сірки — не змінився.

БРОВАРИ. Середньомісячні концентрації основних за‑
бруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азо‑
ту  — 2,3  ГДКс. д., діоксиду сірки  — 1,0  ГДКc. д., завислих 
речовин — 0,4  ГДКс. д., оксиду вуглецю  — 0,3  ГДКс. д. 
Максимальні концентрації становили: діокси‑
ду азоту  — 0,8  ГДКм. р., оксиду вуглецю і діокси‑
ду сірки  — 0,2  ГДКм. р., завислих речовин  — 0,1  ГДКм. р. 
У порівнянні з серпнем 2019 р. та вереснем 2018 р. рівень забруд‑
нення атмосферного повітря міста діоксидом азоту і діоксидом 
сірки дещо підвищився, інших домішок — майже не змінився.

ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації основних за‑
бруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азо‑

ту  — 2,3  ГДКс. д., діоксиду сірки  — 1,1  ГДКс. д., оксиду вуг‑
лецю  — 0,4  ГДКс. д., завислих речовин  — 0,3  ГДКc. д. 
Максимальні концентрації становили: діоксиду азо‑
ту  — 1,1  ГДКм. р., оксиду вуглецю  — 1,0  ГДКм. р., діокси‑
ду сірки  — 0,2  ГДКм. р., завислих речовин  — 0,1  ГДКм. р. 
У порівнянні з серпнем цього року та вереснем минулого 
року рівень забруднення атмосферного повітря міста ді‑
оксидом азоту і діоксидом сірки дещо підвищився, інших 
домішок — майже не змінився.

УКРАЇНКА. Середньомісячні концентрації забруд‑
нювальних речовин становили: діоксиду азоту  — 
2,5  ГДКс. д., діоксиду сірки  — 1,1  ГДКс. д., оксиду вуг‑
лецю  — 1,0  ГДКс. д., завислих речовин  — 0,3  ГДКс. д. 
Максимальні концентрації становили: діоксиду азо‑
ту та оксиду вуглецю  — 1,2  ГДКм. р., діоксиду сір‑
ки  — 0,2  ГДКм. р., завислих речовин  — 0,1  ГДКм. р. 

У порівнянні з серпнем цього року рівень забруднення 
атмосферного повітря діоксидом азоту і діоксидом сірки 
дещо підвищився, оксидом вуглецю — знизився. Порівняно 
з вереснем 2018 р. вміст завислих речовин не змінився, ін‑
ших домішок — значно підвищився.

Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин 
в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобо-
вих ГДК).

м. Обухів (ПСЗ № 1 — вул. Миру)

Домішки

Середньомісячні 
концентрації

Максимальні 
концентрації

сер. 
2019

вер. 
2019

вер. 
2018

сер. 
2019

вер. 
2019 вер. 2018

Завислі 
речовини 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2

Діоксид сірки 0,7 1,1 0,7 0,1 0,2 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,4 0,3 0,2 1,0 0,2
Діоксид азоту 2,0 2,3 1,8 0,7 1,1 0,7

м. Українка (ПСЗ № 1 — вул. Зв’язку)

Домішки Середньомісячні 
концентрації

Максимальні 
концентрації

 сер. 
2019

вер. 
2019

вер. 
2018

сер. 
2019

вер. 
2019

вер. 
2018

Завислі 
речовини 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2

Діоксид сірки 0,8 1,1 0,6 0,1 0,2 0,1
Оксид вуглецю 1,2 1,0 0,4 2,1 1,2 0,4
Діоксид азоту 2,3 2,5 1,8 0,8 1,2 0,7

Центральна геофізична обсеpватоpія 
імені Бориса Срезневського

 МІЖНАРОДНИЙ ОБМІН

КУЛЬТУРНИЙ  ВІЗИТ ДІТЕЙ КИЇВЩИНИ ДО ПОЛЬЩІ
З 18 по 25 жовтня відбулася культурно-освітня поїздка української молоді з Київщини до Польщі. Серед учасників екскурсії 
були і юні делегати з Обухівщини.
Екскурсія до сусідньої країни відбулася в рамках польсько-українського проєкту «PONAD GRANICAMI». Участь в програмі взяли 20 активних українських 
молодих людей, віком від 16 до 18 років, з різних міст столичної області.

Д аний проєкт реалізується за фінансування Польсько‑
го культурного фонду, через неурядові організації 
Stowarzyshenie «Chajnia». З української сторони орга‑

нізатором поїздки була громадська організація Василько‑
ва — «Бітвін Сітіз» у співпраці з громадською організацією 
Обухова — «Інститут Розвитку Громад».

Програма поїздки була досить насиченою. Впродовж тиж‑
невого перебування у Польщі підлітки відвідали місцевості, 
що колись були територією України, та інші куточки сусід‑
ньої країни. Також юні українські подорожувальники всти‑
гли ознайомитися із історією, місцевою культурою та побу‑
том, обмінятися досвідом із польською молоддю.

Також у  рамках поїздки відбувся міжкультурний вечір 
за участю молоді з України, Польщі та Грузії.

Поїздка молоді з Київщини до  Польші та знайомство зі 
своїми закордонними однолітками допомогли учасникам 

дізнались більше про іс‑
торію наших країн, не  з 
підручників, а відвідавши 
історичні місця особисто.

Крім того, підлітки  діз‑
налися про життя і твор‑
чість Фрідеріка Шопена 
в музичній школі міста То‑
машів Любельський. Взя‑
ли участь в майстер‑класі 
з народних танців Поль‑
щі; відвідали колишній 
нацистський концтабір 
«Белжець». А  також за‑
нурилися в  атмосферу 
щорічного фольклорного 
фестивалю «Folkowisko», 
гуляли старовинним мі‑
стом Zamosc, піднялися 
на  вершину гори Tarnica, 

з якої видно Україну. За  час пере‑
бування в  гостинній Польщі діти 
також організували творчий вечір 
в  школі, співали українські, поль‑
ські та грузинські пісні, відвідали 
місцевий університет і навіть готу‑
вали традиційний обід.

Своїми враженнями від поїздки 
до Польщі з нашими журналістами 
щиро ділилися діти Київщини

«Я  відвідала прекрасну країну 
завдяки проєкту «Понад границя-
ми». З цієї поїздки в  Польщу мені 
запам’яталися на все життя такі 
прекрасні моменти як: підняття 
всією групою на гору Тарніца, кулі-

нарний майстер-клас польської 
кухні, крутий концерт групи 
«Святого Миколая». Також мене 
вразив колорит і культура наро-
ду. Весь цей час з нами були наші 
друзі-поляки, які були гостинні, 
щедрі й привітні», — розповіла 
17‑річна Сніжана Бакун з села Чер‑
няхівка, Яготинського району.

«Найбільше з подорожі до Поль-
ші мені запам’яталася зустріч з 
польською та грузинською молоддю (наших однолітків). 
Зустріч відбулася на  одному з найкращих фестивалів 
в  Європі «Folkowisko». Нам настільки сподобалось, що 
нам дозволили переночувати одну ніч в одному готелі. 
Ця поїздка, на мою думку, корисна тим, що ми знайоми-
мося з нашими однолітками з різних країн, спілкуємося 
і знаходимо нові знайомства та хороших друзів», — 
розповіла 17‑річна киянка Аня Смагіна.

«Сподобалось все. Особливо, як ми підіймалися 
на гору, були на Фолькові-
ско фесті та як вивчали 
польську культуру. Корис-
на для мене поїздка була 
тим, що я  побачав давно 
омріяну Польщу, познайо-
мився та потоваришував 
з грузинами та поляками 
і навіть встиг трішки 
мову вивчити», — розпо‑
вів Толік Гавриленко з Ва‑
силькова.

«Взагалі, мені все сподо-
балось та запам’яталось, 
але найбільше  — це підйом 
на гору Тарніца. Мені здаєть-
ся, що саме тоді ми здружи-
лися між собою. А ці краєвиди 
я запам’ятаю на все життя. 
Поїздка для мене корисна 

тим, що я побачила та дізналася багато нового, позна-
йомилася з цікавими людьми з різних країн та обмінялась з 
ними досвідом, як і планувалося», — поділилася спогадами 
мешканка села Трипілля, що на Обухівщині, Дар’я Суткова.

«Найбільше мені запам’яталися грузини. Під час поїздки 
іноді підсвідомо, іноді навмисно оцінюєш країну і проводиш 
паралель між Польщею та Україною, в основному це сто-
сується містобудування. Звичайно, контраст помітний, 
з’являється бажання працювати над недоліками», — по‑
ділилася враженями юна обухівчанка Олександра Тотоєва.
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 ОБУХІВНОВИНИ

«ОБУХІВСЬКИЙ ШИТИЙ 
РУШНИК»  ЗАПРОШУЄ

 ЗДОРОВ’Я  ФЕСТИВАЛІ

ДИФТЕРІЯ НЕБЕЗПЕЧНІША ЗА КІР: ЧОМУ 
НЕОБХІДНО ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД ДИФТЕРІЇ ТА ПРАВЦЯ

В Україні вкрай низький рівень вак‑
цинації від дифтерії та правця. 
За  даними Центру громадського 

здоров’я МОЗ України, вакциновані мен‑
ше 70 % дітей, а  рівень охоплення ще‑
пленнями серед дорослих — ще нижчий.

При низьких рівнях охоплення ще‑
пленнями проти дифтерії з’являється 
ризик виникнення великої кількості 
випадків цієї інфекції. Щоб захисти‑
ти себе та своїх дітей, українцям слід 
негайно перевірити наявність у  себе 
необхідної кількості щеплень і отримати 
щеплення, яке проводять комп‑
лексною вакциною від дифтерії та 
правця. За  даними Федерального 
агентства Міністерства охорони 
здоров’я США (CDC), вакцинація 
на 99 % запобігає захворюванню.

Як і коли вакцинуватися від 
дифтерії?

Хворіють на дифтерію не щепле‑
ні або не  ревакциновані люди. 
Єдиний спосіб захиститися від 
дифтерії і запобігти розвитку 
небезпечних ускладнень  — вак‑
цинація дітей, згідно з календа‑
рем профілактичних щеплень, 
і ревакцинація дорослих (кожні 
10 років).

Дітям роблять щеплення вакци‑

ною АКДП у 2, 4 та 6 місяців. У 18 місяців 
проводиться ревакцинація, згодом її ро‑
блять у 6 років вакциною АДП, наступну 
— у 16 років — АДП‑М.

Дорослі  ж повинні ревакцинуватися 
(вакцинуватися повторно) кожні 10  ро‑
ків. Тобто якщо востаннє ви робили 
щеплення у 16, то першу ревакцинацію 
слід зробити в 26 років, другу — у 36 і так 
далі.

Вакцинація вже за  декілька років 
не  гарантує захисту від інфікування 
та захворювання, але захворювання 

у правильно щеплених буде перебігати 
набагато легше, ніж у тих, хто не має ще‑
плень. Тому так важливо вчасно прово‑
дити як вакцинацію, так і ревакцинацію.

Якщо доросла людина або дитина 
старша 7  років раніше не  вакцинува‑
лися від дифтерії і правця, необхідно 
отримати як мінімум три дози вакцини 
АДП‑М — спочатку перша доза, через мі‑
сяць — друга, через 6 місяців після дру‑
гої — третя.

В амбулаторіях Обухівського міського 
центру первинної медико‑санітарної 

допомоги можна отримати кон‑
сультацію та викликати лікаря 
за номерами телефонів:
 Обухівська амбулаторія ЗПСМ 

№ 1 (м. Обухів, вул.Каштанова, 52): 
тел. 067– 336‑08‑18;
 Обухівська амбулаторія ЗПСМ 

№ 2 (м. Обухів, вул.Каштанова, 52): 
тел. 067– 336‑08‑19;
 Обухівська амбулаторія ЗПСМ 

№ 3 (м. Обухів, м‑н Яблуневий, 20): 
тел. 067– 336‑08‑65;
 Обухівська амбулаторія ЗПСМ 

№  4 (м. Обухів, вул.Київська, 164): 
тел. 067– 336‑08‑36;
 Обухівська амбулаторія ЗПСМ 

№  5 (м. Обухів, вул.Київська, 148): 
тел. 067–336–08–90.

14 листопада цього року, як повідомляє 
відділ культури, національностей та ре‑
лігій виконавчого комітету Обухівської 

міської ради, в приміщенні Обухівського РЦКіД 
відбудеться ІV відкритий міський фестиваль на‑
родного мистецтва «Обухівський шитий рушник». 
Цьогоріч він пройде у рамках святкування 107‑ої 
річниці від дня народження нашого поета‑земля‑
ка Андрія Малишка. На фестиваль запрошуються 
усі бажаючі майстрині‑вишивальниці району. Свої 
вироби можна приносити до відділу культури, 
національностей та релігій виконавчого коміте‑
ту Обухівської міської ради за адресою: м. Обухів, 
вул. Малишка, 6, каб. 26, 28 до 10 листопада 2019 
року. Усі вироби будуть повертатися власникам 
після закінчення фестивалю.

9–10  ЛИСТОПАДА у  Князівстві «Київська Русь», 
що у  селі Копачів Обухівського району, розпоч‑
неться яскрава шоу‑програма «Світ коней».

Протягом заходу на  головному ристалищі від‑
будеться парад коней з унікальної колекції істо‑
ричних порід Княжої конюшні. Граційні тварини 
у всій своїй красі постануть перед очима відвіду‑
вачів Князівства «Київська Русь».

Глядачі побачать деяких представників поро‑
ди, завезених в одиничному екземплярі в Укра‑
їну. Таку велику кількість різно‑
манітних коней в  одному місці 
можливо зустріти лише у  Древ‑
ньому Києві і лише під час такої 
виставки.

Гості Князівства дізнаються 
про походження порід, зможуть 
покататися верхи або в  екіпажі. 
Коней можна буде погладити, 
сфотографуватися з ними. Тва‑
рини протягом заходу будуть 
не  лише живими експоната‑
ми виставки, а  й акторами кін‑
но‑трюкового театру, звичайно, 
в  тандемі з акторами‑людьми. 
Запаморочливі трюки змусять 
будь‑кого затамувати подих, за‑

хоплюватися складністю виконання і граціозні‑
стю людей і тварин.

На території працюватиме середньовічний тир, 
де кожен зможе постріляти з лука та покидати 
списи і ножі. Можна буде покататися верхи на по‑
родистих конях або в екіпажі, зробити пам’ятну 
монету на княжому монетному дворі, виготовити 
сувенір своїми руками на майстер‑класах з на‑
родних ремесел або купити готовий в магазині 
чи на вулиці майстрів.

«СВІТ КОНЕЙ»: НОВЕ ВИДОВИЩЕ 
У ПАРКУ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

ПЕНСІОНЕРИ ВІДЗНАЧИЛИ СВЯТО 
ЙОГИ

В Обухові от вже три роки поспіль існує безкоштовна секція з йоги під наз‑
вою «Для тих, кому за…». Група пенсіонерів та інших людей, що приєд‑
налися до  колективу, складає близько 50  людей. Нещодавно вони від‑

святкували третій день народження свого об’єднання. Весь цей час кілька 
разів на тиждень вони зустрічаються о 8 ранку і розпочинають заняття йогою. 
«Я дуже вдячна усім, хто підтримав мою ідею з такими заняттями, — роз‑
повідає ініціатор і тренер Лариса Бублик. — Нас гостинно приймає Районний 
центр культури та дозвілля, на теплий період — міський стадіон, деякі за-
няття проходять у приватному спортивному клубі. Я рада зустрічі з кож-
ним, хто займається з нами. Ми вже як велика родина, разом — не  тільки 
йога, ми святкуємо дні народження один одного, мандруємо та спілкуємось 
у вільний час».

Заняття насправді допомагають в загальному самопочутті. Тут не тільки робо‑
та на  всі частини тіла. Особливу увагу приділяють хребту. Тут  же прививають 
не тільки любов до себе і свого тіла, а й допомагають налаштовуватися на пози‑
тив та отримувати задоволення від життя. Більшість з присутніх на таких занят‑
тях впевнені, що життя після пенсії тільки починається.

 Закінчення. Початок на стор. 1

НАЙКРАЩІ КІННІ ЛУЧНИКИ 
ПОЗМАГАЛИСЯ В КОПАЧЕВІ

Учасники фестивалю, вдягнені в  історичні костюми, 
використовували традиційні луки, котрі виготовлені 
за технологіями тієї епохи та місцевості, яку вони пре‑
зентували. Окрім того, коні, на яких виступали учасни‑
ки фестивалю, були саме тих історичних порід, зібра‑
них з різних куточків світу.

Переможцями міжнародного чемпіонату з верхової 
стрільби з лука «Скіфи» в стилях стали:

• Древньокиївський 1 — Алперен Алкан (Туреччина).
• Древньокиївський 2 — Анна Соколска (Польща).
• Древньокиївський 3 — Ян Помаски (Польща).
• Казахський — Анна Соколска (Польща).
• Нічний кінний лучник  — Владислав Свічков (Укра‑

їна).
У загальному заліку переможцем чемпіонату став 

поляк Ян Помаски, друге місце — у Алперена Алкана з 
Туреччини, а третє — у Анни Соколскої з Польщі.

В перервах між змаганнями програму фестивалю 
доповнювали показові виступи акторів‑каскадерів 
кінно‑трюкового театру з володіння різними вида‑
ми середньовічної зброї, а  також численні конкурси, 
слов’янські розваги та майстер‑класи.

Срібний призер чемпіонату Алперен Алкан.  
Фото Надії Проценко
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У країнський археолог чеського похо‑
дження Вікентій В’ячеславович Хвой‑
ка, народжений як  Vincenc Chvojka, 

на світ з’явився 9 (21) лютого 1850 р. у селі 
Семин (Semín), Австрійська імперія. Його 
незаможна родина нижньо‑полабських се‑
лян, де він став первістком, родовід вела 
від славетних лицарів ордену Честославів 
(«Слава честі»), що 8 листопада 1620 р. під 
орудою князя Крістіана  I Анґальт‑Берн‑
бурзького у лавах війська протестантів‑че‑
хів бились у знаменитій битві на Білій горі. 
Історія та злидні розвіяли їх по світу, зали‑
шивши нащадкам у спадок не титули й зем‑
лі, а важку селянську працю.

***
Закінчивши комерційне училище і Хруди‑

мі, у 1874 р. юнак вирушив до Праги. У сто‑
лиці Богемії він познайомився з одним 
антикваром, і це змінило життя… Вінценц 
Хвойка почав знатися зі справжніми поці‑
новувачами старожитностей, збирав книж‑
ки з питань історії та археології. На  жаль, 
до університету він так і не потрапив.

Долю змінила, як свідчить легенда, одна 
зустріч. У 1876 р. юнак зустрів родину укра‑
їнського дворянина Александрова, яка до‑
рогою з Парижа до  Києва зупинилася пе‑
репочити в  столиці Богемії. Палка любов 
до  вродливої дочки подорожуючого арис‑
тократа змусила 26‑річного Вінсента ви‑
рушити світ за очі. Події розвивались у та‑
кий бурхливий спосіб, що справа хилилася 
до  весілля… Проте по  прибутті в  Україну 
романтичні відносини припинилися, коли 
виявилося, що красуня страждає серйоз‑
ним психічним розладом. Поцілений пер‑
шим коханням у  серце, хоч як любив рід‑
ний край, Частослав Хвойка не повернувся 
в Богемію, та ніколи не одружився.

***
Перші півтора десятиліття в місті на Дні‑

прі він викладав німецьку мову, яка була 
в Австро‑Угорщині державною, малювання 
та навіть фехтування. Це в Європі належало 
знати кожному освіченому дворянину, в Ро‑
сійській імперії велося інакше. Пристой‑
ним заробітком виявилося інше — сільське 
господарство. В  Україну Частослав Хвойка 
привіз знання із впровадження передо‑
вих промислових технологій, що застосо‑
вувались у  європейському землеробстві. 
На тутешньому чорноземі молодий агроном 
успішно вирощував хміль, запроваджу‑
вав нову культуру, чеське просо (Panicum 
Panquineum)  — росичку, підбиваючи укра‑
їнських землевласників разом із празькими 
виробниками будувати… чеські пивоварні. 
Саме цьому напрямку науково‑практичної 
діяльності були присвячені дві статті Вікен‑
тія Хвойки, як‑то: «Росичка» (1885) і «Хме‑
левзнавство та його догляд» (1891).

***
У Києві чеха не  бачили як відвідувача 

модних салонів. Він, хіба що, зблизився із 
чеською родиною рецептара Дефорен, ко‑
тра мешкала у власному будинку на Подолі. 
Знову змінивши ім’я на  зручне для тутеш‑
ньої вимови Вікентій, звикаючи до  того, 
що українці переінакшують його прізвище 
на Хвойко, молодий агроном замешкав під 
Києвом, в селі Петрушки Білогородської во‑
лості Київського повіту Київської губернії 
(нині  — Києво‑Святошинський район Київ‑
ської області); це 15 км від найближчої стан‑
ції метро — Житомирська.

Там, на горбах, на заплаві урочища Кочур, 
на заміській дачі Дефоренів йому дозволи‑
ли облаштувати… комору‑лабораторію, де 
підприємець працював і зберігав добро  — 
насіння, добрива, реманент, малюнки, крес‑
лення. Утім, у 1893 р. клуня пішла попелом, 
геть згоріла разом із дипломами та медаля‑
ми. І був то небесний знак — провідникові 
у підземне царство належало починати го‑
ловну справу життя.

І з глибин з’явився 
перший скарб!.. У  роз‑
пачі 43‑річний підпри‑
ємець спостерігав, як 
чорнороби розчища‑
ють згарище, аж рап‑
том зауважив: у  ґрунті 
на  лопатах зблискують 
скельця синього, зеле‑
ного та рожевого ко‑
льору. Бо з давніх‑давен 
у  Петрушках жили ре‑
місники, котрі з глини 
ліпили іграшки‑півники 
(“пітушки”). Ретельно 
зібрав простий скарб 
згорьований агроном, 
відмив та показав у Ки‑
єві поціновувачам ста‑
рожитностей.

Ті жваво зацікавилися 
знахідками, а  котрийсь 
із добродіїв за  фраг‑
менти жіночих брасле‑
тів доби Київської Русі 
тицьнув погорільцеві 
60  рублів. Гроші чималі  — пуд дахового 
заліза тоді коштував 2  рублі 60  копійок. І 
замислився пан Хвойка, і по‑справжньому 
захопився археологією, в  якій зробив для 
наших країв, мабуть, більше, аніж всі інші 
археологи, створивши підґрунтя багатьом 
наступним відкриттям.

***
Місця для майбутніх досліджень нащадок 

богемських лицарів визначав інтуїтивно, 
коли їздив селами довкола Києва. Часто 
він зупинявся та розпитував місцевих меш‑
канців  — чи не  траплялися, бува, навесні 
під час оранки старовинні речі, може, бите 
череп’я. Залюбки селяни кликали пана 
до хати, показували знахідки, а за цікавості 
з боку гостя — показували, де їх викопано.

***
4  лютого 1896  р. в  Середній Наддніпрян‑

щині уже серйозно хворий на сухоти Вікен‑
тій Хвойка відкрив трипільську стоянку  — 
прадавнє першоджерело нашої культури. 
Сталося це не випадково — таким було його 
«щастя». За 35 км південніше Києва, у райо‑
ні сіл Трипілля (тепер — м.Трипілля Обухів‑
ського району Київської області), Жуківка, 
Стайки, Щербанівка, Халеп’я, Верем’я та су‑
сідніми до  них, археолог відкрив залишки 
прадавніх поселень із численними зразка‑
ми фантастично розписаного посуду. Як во‑

диться, не  перше десятиліття на  черепів’я 
натрапляли місцеві селяни. У  тамтешніх 
місцях не одне покоління орачів з‑під плуга 
діставало розфарбовані черепки і кавалки 
обпаленої глини з відбитками соломи та де‑
рев’яних паль.

Зрозумівши, що вони натрапили на золоту 

археологічну жилу, за традиційні 40–50 коп. 
на добу Вікентій Хвойка швидко винайняв 
бригаду копачів і розмітив майбутні тран‑
шеї. Перші дні розкопок виявили багато‑
метрові глинобитні майданчики з цілим та 
потрощеним посудом: від величезного  — 
понад метр заввишки  — до  маленького, 
наче іграшкового. Траплялися глиняні фі‑
гурки людей і тварин, кам’яні наконечники 
стріл, списів, сокири, численні кістки свій‑
ських та диких тварин.

Було розкопано кілька гончарних печей, 
а також залишки 50 землянок у селах довко‑
ла Трипілля, а також на березі Дніпра в Києві. 
Їх залишили землеробсько‑скотарські племе‑
на, які жили в першій половині IV тисячоліття 
до н. е. Вчені визнають, що ніякої культури ні 
в Європі, ні в Єгипті в той час ще не існувало. 
Що тоді було? Хіба що палестинський Єри‑
хон (IX тис. до н. е.), на Західному березі річки 
Йордан, Чатал‑Хююк, або: Чаталхьоюк («Вил‑
ка‑курган»; поселення епохи керамічного 
неоліту в турецькій провінції Конья; VII–V тис. 
до н. е.) та, може, ще у Дворіччі — найдавніші 

поселення шумерів (III тис. 
до н. е.).

Над сенсаційним відкрит‑
тям Вікентій В’ячеславович 
Хвойка працював подальші 
п’ять років: визначив місце 
цієї культури, класифікував 
пам’ятки, встановив час її іс‑
нування (5500–2750 до н. е.). 
Було розкопано 13  тис. м², 
площі, знайдено 39 залиш‑
ків глинобитних жител. 
Власне, сама назва «три‑
пільська культура» з’яви‑
лась в авторській праці Ві‑
кентія Хвойки про розкопки 
поселень 1901 р. у Межирічі 
під Каневом та у  Ржищеві 
на Київщині.

***
Заради історичної спра‑

ведливості слід сказати 
ось що. Так, в українському 
селі Трипілля сенсаційні 
відкриття зробив Вікентій 
Хвойка, але відкриття того 

історичного шару західної гілки цивілізації 
належить не  йому. Не  випадково у  світо‑
вій науковій літературі вона має подвійну 
назву Кукутень‑Тріпілля (Cucuteni–Trypillia 
culture). Пальма першості належить румун‑
ському фольклористу та етнографу Теодору 
Бураді (Teodor T. Burada; 1839–1923), котрий 
у  1884  р. здійснював розкопки у  селі Ку‑
кутень (Cucuteni) румунського повіту Ясси, 
на  річці Прут. Музикознавець за  фахом та 
професійний скрипаль не  пройшов осто‑
ронь, коли під ногами побачив, що на доро‑
зі від Тирґу‑Фрумоса до Ясс вибоїни хазяй‑
ськи засипані битим кольоровим череп’ям. 
Спочатку Теодор Бурада здивувався їх кіль‑
кості та вирішив розпитати місцевих селян.

За пару монет місцеві жителі радо показа‑
ли кар’єр від Кукутнем, звідки з діда‑праді‑
да вони брали потрібний будівельний ма‑
теріал. У перший день оглядин пан Бурада 
знайшов фрагменти розписаної кераміки і 
глиняні фігурки… Вік Кукутенської цивілі‑
зації європейські фахівці визнали в межах 
4800–3500  рр. до  н. е. Коли у  Старому Сві‑
ті стало відомо про відкриття археолога 
В. В. Хвойки, вік трипільської культури ті 
самі вчені назвали в  ширших історичних 
межах — 5500–2750 до н. е.

***
У віці 64  років Вікентій В’ячеславович 

Хвойка помер від сухот. Трапилося це у ві‑
второк, 20 жовтня (2 листопада) 1914 р. у Ки‑
єві. Зважаючи на  те, що в  Україні родичів 
покійний не  нажив, похованням опікува‑
лася пані Буткевич, далека родичка чесь‑
кої родини Дефорен, з якою у 1876‑го р. він 
приїхав до  Києва. Вічний спочинок видат‑
ний археолог знайшов на  польській като‑
лицькій дільниці Байкового кладовища; 
гробівець знаходиться навпроти «Ґотичної 
брами». 

 ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ

ПЕРШОВІДКРИВАЧ ТРИПІЛЛЯ:  
Вікентій Хвойка та його «щастя»...

  Олександр РУДЯЧЕНКО 
УНІАН

Чи пощастило йому, сину полабського селянина, котрий у Києві перетворився: спочатку — на репетитора з німецької мови, згодом — 
на вчителя малювання, потім — на богемського агронома, аж поки не вхопив Синього Птаха і не став самозреченим провідником 
у підземне царство...

4 лютого 1896 р. в Середній Наддніпрянщині уже серйозно хворий на сухо-
ти Вікентій Хвойка відкрив трипільську стоянку — прадавнє першодже-
рело нашої культури. Сталося це не випадково — таким було його «ща-
стя». За 35 км південніше Києва, у районі сіл Трипілля (тепер — м. Трипілля 
Обухівського району Київської області), Жуківка, Стайки, Щербанівка, Ха-
леп’я, Верем’я та сусідніми до  них, археолог відкрив залишки прадавніх 
поселень із численними зразками фантастично розписаного посуду.
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 СПОРТ

НАЙКРАЩІ 
СПОРТСМЕНИ ЄВРОПИ 
ЗІ СКЕЛЕЛАЗІННЯ 
МЕШКАЮТЬ 
В УКРАЇНЦІ

З ВОЛИНІ ПОВЕРНУЛИСЯ 
З ПЕРЕМОГОЮ

ОЛЕКСІЙ БОРУТА — У 
П’ЯТІРЦІ НАЙКРАЩИХ У СВІТІ

В Единбурзі (Великобританія) завершив‑
ся чемпіонат Європи зі скелелазіння. 
Фінальні змагання тривали два дні. 

Україну на чемпіонаті представляло 8 спортс‑
менів.

У багатоборстві Ніка Потапова та Федір 
Самойлов з Українки вибороли відповідно 
«золото» та «срібло». Всього ж у скарбничці 
української збірної на цій європейській пер‑
шості три медалі.

У столиці Угорщини фінішував світовий чемпіонат з віль‑
ної, греко‑римської та жіночої боротьби серед спортсменів 
до  23  років. Всього більше сотні борців вийшли на  килими 

«Людовик‑Арени» в  Будапешті. Зокрема, провідні молоді атлети 
України, Росії, Білорусі, Казахстану, Азербайджану, Грузії, Вірменії, 
Ірану, США, Японії та інших борцівських країн світу. Серед учасників 
був і наш земляк Олександр Борута. Олексій продемонстрував дуже 
високий рівень підготовки, дійшов до півфіналу і боровся за брон‑
зову нагороду. Цей поєдинок видався надзвичайно напруженим. 
Суперник — японський борець Харукі Сено — переміг лише з пере‑
вагою в 1 бал. Однак і п’яте місце нашого спортсмена та його трене‑
рів Анатолія Гуральського та Олександра Захарчука — це визначний 
і дуже гідний результат.

ЧЕМПІОНАТ ОБУХІВЩИНИ З ПАУЕРЛІФТИНГУ ОБУХІВСЬКІ БОРЦІ ПЕРЕМОГЛИ 
НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ТУРНІРІ

ПЕРЕМОГА ОБУХІВСЬКИХ ТИГРІВ НА ЧЕМПІОНАТІ 
СВІТУ В ІРЛАНДІЇ

В Обухові відбувся ІІ Відкритий чемпіонат міста та району з ок‑
ремих вправ пауерліфтингу (станова тяга та жим лежачи) се‑
ред аматорів та професіоналів під назвою «МІЦНА ГРОМАДА».

У змаганнях взяли участь 75 силачів з усіх куточків Обухівщини, 
які виступали у різних вікових та вагових категоріях.

Нижче наведені результати абсолютних переможців чемпіонату 
Обухівщини.

У Києві відбувся 
Всеукраїнський 
турнір з вільної 

боротьби, присвяче‑
ний пам’яті заслуже‑
ного майстра спорту, 
призера Олімпійських 
ігор Євгена Бусловича.

У турнірі взяли 
участь більше 300 бор‑
ців з різних куточків 
України.

Команда ДЮСШ 
Обухова завоювала 
на цих змаганнях 4 ме‑
далі. Серед перемож‑
ців — Г. Шелковенко — 
(золото), Д. Часовський — (срібло), В. Федоренко та Р. Марченко — (бронза).

ІІ ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ МІСТА ОБУХОВА ТА 
ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ З ОКРЕМИХ ВПРАВ 

ПАУЕРЛІФТИНГУ
В абсолютному заліку в жимі лежачи серед жінок:

Матвієнко Марина (Коеф. Wilks 87,53)
Руцька Дарія (Коеф. Wilks 53,6)
Рябоволик Олександра (Коеф. Wilks 48,91)
В абсолютному заліку в жимі лежачи серед аматорів:
Пасічний Сергій (Коеф. Wilks 110,556)
Мельник Павло (Коеф. Wilks 110,408)
Тарасенко Іван (Коеф. Wilks 105,818)

В абсолютному заліку в жимі лежачи серед професіоналів:
Єльський Максим (Коеф. Wilks 123,25)
Гусєв Едуард (Коеф. Wilks 93,263)
Шинкаренко Віктор (Коеф. Wilks 80,212)

В абсолютному заліку в становій тязі серед жінок:
Матвієнко Марина (Коеф. Wilks 175,072)
Кондратенко Наталія (Коеф. Wilks 125,296)
Рябоволик Олександра (Коеф. Wilks 112,77)

В абсолютному заліку в становій тязі серед аматорів:
Луценко Олександр (Коеф. Wilks 170,408)
Пасічний Сергій (Коеф. Wilks 161,352)
Клименко Владислав (Коеф. Wilks 140,174)

В абсолютному заліку в становій тязі серед професіоналів:
Капітоненко Дмитро (Коеф. Wilks 151,05)
Гусєв Едуард (Коеф. Wilks 144,408)
Кравченко Володимир (Коеф. Wilks 139,728) О бухівський кікбоксер Максим Коваленко та Лев Качан стали пере‑

можцями Чемпіонату світу з кікбоксингу ISKA 2019, що відбувся в Ір‑
ландії у місті Корк.

У перші дні листопада у селищі Іваничі, що на Волині, від‑
бувся всеукраїнський турнір з вільної боротьби, при‑
свячений Заслуженому тренеру України Івану Палію. 

У  ваговій категорії 30  кг золоту нагороду на  ньому здобула 
вихованка тренера Обухівської дитячо‑юнацької спортивної 
школи Анатолія Гуральського — Влада Попова. Юна борчиня 
провела на змаганнях 4 сутички і в усіх впевнено перемогла.
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Складові:
• Масло вершкове - 140 г
    • Цукор - 180 г
    • Яйце куряче - 2 шт.
    • Борошно пшеничне - 200 г
    • Горіхи волоські - 100 г
    • Молоко - 125 г
    • Вода (кипляча) - 3 ст. л.
    • Сода - 1/2 ч. л.
    • Яблуко - 2 шт.
    • Чорнослив - 150 г
    • Цукор - 1 ст. л.
Приготування:
Чорнослив заливаємо окропом хви‑

лин на 10. Горіхи рубаємо ножем. М’яке 
масло збиваємо з цукром. Додаємо 
яйця по одному. Потім всипаємо соду, 
борошно і вливаємо молоко. Додаємо 
киплячу воду і перемішуємо тісто до 
однорідності. Всипаємо в тісто полови‑
ну горіхів і виливаємо його в застелену 
папером форму для випічки. За тістом 
викладаємо нарізаний чорнослив, го‑
ріхи і розкладаємо часточки яблук. 
Можна це все трохи притиснути рукою. 
Посипаємо цукром і випікаємо в розі‑
грітій духовці при температурі 190 гра‑
дусів хвилин 45.

ОСІННІЙ ПИРІГ З ЯБЛУКАМИ, ЧОРНОСЛИВОМ ТА ГОРІХАМИ

 ГОРОСКОП  ПЛАНУЄМО

15 СПРАВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ВОСЕНИ

Овен. Гороскоп на  ли‑
стопад передбачає Ов‑
нам досить проблем‑

ний період, головні події яко‑
го будуть пов’язані зі сферою 
фінансів і сімейними відно‑
синами. Між тим труднощі, що 
утворилися в  минулих міся‑
цях, нарешті почнуть відсту‑
пати. Виявлена гнучкість і ро‑
зумний підхід до  справ доз‑
волять вам зітхнути з полег‑
шенням до  кінця листопадо‑
вої пори.

Телець. За  гороско‑
пом на листопад Тель‑
ці вступають в  порів‑

няно сприятливий період. 
Головне  — вести себе мак‑
симально чемно не  тільки з 
приємними вам людьми, але 
також з конкурентами і навіть 
недоброзичливцями: подіб‑
на тактика допоможе уник‑
нути конфліктів, негативно‑
го впливу ззовні, а також по‑
сприятиме благополучному 
вирішенню поточних питань.

Близнюки. Для Близ‑
нюків третій місяць 
осені стане дійсно пе‑
реломним моментом 

життя. Очікуються масштаб‑
ні зміни, які можуть торкну‑
тися будь‑якої сфери життє‑
діяльності. Давні пріоритети і 
плани втратять свою актуаль‑
ність, не виключаються світо‑
глядний переворот і перео‑
цінка обставин, що привнесе 
позитивні тенденції в  усі по‑
точні процеси.

Рак. За гороскопом 
на  листопад Раків че‑
кає вельми неодно‑
значний місяць. Про‑

тягом всього періоду типовим 
представникам водної стихії 
знадобляться такі якості, як 
впевненість в собі і гнучкість. 
Тим часом зірки підбадьорю‑
ють: цілеспрямовані натури 
будуть щедро винагороджені 
сприянням фортуни в  пріо‑
ритетних сферах, правда, ре‑
зультати змусять себе поче‑
кати.

Лев. Гороскоп на  ли‑
стопад обіцяє Левам 
продовження досить 

нестабільного етапу. Витрим‑
ка, економний підхід до  бю‑
джету і прагнення до  вну‑
трішньої гармонії допомо‑
жуть вам опинитися в  більш 
вигідному положенні в само‑
му кінці місяця.

Діва. Для Дів настане 
порівняно вдалий пе‑
ріод. Головне  — ви‑
кластися по  максиму‑

му в професійній сфері, про‑
явити завзятість і цілеспря‑
мованість. З перших днів ли‑
стопада ваше матеріальне 
становище зміцниться, мож‑
на зайнятися плануванням 
бюджету. Середина періо‑
ду може принести деякі про‑
блеми в  коханні. Зірки реко‑
мендують вам бути більш по‑
блажливими по  відношенню 
до коханої людини.

Терези.  Запорукою 
успіху для Терезів 
в цей період стане здо‑

ровий спосіб життя. Збалан‑
соване харчування, помірні 
фізичні навантаження, свіже 
повітря і спокійна атмосфера 
забезпечать бойовий настрій 
і посприяють вашій продук‑
тивності. Перша третина ли‑
стопада — вдалий момент для 
ділових знайомств і пошуку 
однодумців.

Скорпіон. Початок ли‑
стопада ознаменуєть‑
ся народженням пер‑

спективних ідей і багатообі‑
цяючих планів. Тим часом 
в  першій декаді зірки реко‑
мендують вам приборкати 
свій палкий норов, запасти‑
ся терпінням і утриматися від 
активних дій. Можливі про‑
блеми, пов’язані зі сферою 
фінансів. Доведеться відмо‑
витися від великих витрат.

Стрілець.  Листопа‑
дова пора привне‑
се істотні зміни у жит‑
тя Стрільців. Особли‑

во це стосується матеріаль‑
ної сфери, а  також роботи і 
бізнесу. Початок місяця при‑
несе несподівані пропозиції і 
певні перспективи, на  які ви 
абсолютно не  розраховува‑
ли. Більш того, на  деякі про‑
цеси в  важливих областях 
ви і зовсім не зможете впли‑
нути: головне  — сформувати 
правильне бачення ситуації, 
тоді зміни обернуться для вас 
успіхом.

Козеріг.  Зірки обіця‑
ють удачу в  амурних 
справах одиноким лю‑

дям вашого символу. В  пер‑
шій декаді ви маєте всі шан‑
си для того, щоб познайоми‑
тися з тією самою людиною, 
яка згодом виявиться вашою 
половинкою. Що ж до трудо‑
вої діяльності: намагайтеся 
не брати на себе зайву відпо‑
відальність протягом місяця, 
це загрожує емоційним виго‑
ранням.

Водолій. Це буде до‑
сить суперечливий 
місяць для Водоліїв, 

адже типові представники 
цього знаку не  стануть при‑
слухатися до  порад оточую‑
чих, а деякі і зовсім будуть зо‑
середжені виключно на влас‑
них інтересах. Початок ли‑
стопада  — це відмінний мо‑
мент для того, аби перегляну‑
ти свої бажання, цілі і плани.

Риби. Гороскоп на  ли‑
стопад обіцяє Рибам 
цілком вдалий період: 

третій місяць осені виявить‑
ся для вас більш активним 
часом, ніж жовтень. Грошові 
надходження очікуються вже 
протягом перших десяти днів: 
бізнесмени і кар’єристи мо‑
жуть розраховувати на  гар‑
ний прибуток, а  також типо‑
ві Риби отримають фінансо‑
ві нарахування з абсолютно 
несподіваних джерел.

Листопад — найкращий час 
для самоаналізу

 СМАЧНОГО!

Листопад для всіх пройде під активним впливом ретроградного 
Меркурія. В цей час краще відмовитися від шопінгу, інвестицій, 
далеких відряджень і тривалих подорожей. А ось ретельний са-
моаналіз і спроби осмислення складних життєвих обставин при-
несуть непогані результати.

Дієвий спосіб запобігти депресії — завантажити себе важливими справами, які повернуть смак до життя та допомо-
жуть цікаво пережити осінь. Тож пропонуємо вам ідеї того, чим можна зайнятися осінньої пори.

1 Записатися на фітнес
Якщо влітку фітнес нам замінюють 

велосипед і прогулянки, то  восени і 
взимку фізична активність знижуєть‑
ся. До  того  ж ми починаємо більше 
їсти. Тож встаємо з дивана — і бігом 
на тренування.

2 Розставити по  квартирі букети 
з листя

Осінні букети з пожовклого листя 
можуть бути нітрохи не гіршими, ніж 
літні  — з яскравих квітів. Додайте 
частинку осені в свій інтер’єр: постав‑
те чудовий жовто‑червоний букет 
на видне місце.

3 Наїстися яблук
Осінь — сезон яблук. Встигайте за‑

пастися вітамінами на всю зиму. Їжте 
свіжі яблука і сушіть, варіть варення і 
компот, випікайте пироги. Пообіцяй‑
те собі з’їсти всі яблука, які виростуть 
у вас на дачі.

4 Купити теплу ковдру або нову по-
стільну білизну

Купіть собі найтепліший, найза‑
тишніший, найяскравіший плед. 
Або нову постільну білизну — спа‑
ти ви в  ній будете солодше, ніж 
немовля.

5 Сходити у театр або на концерт
Спробуйте сходити  на концерт, 

про який давно мріяли, або на що‑не‑
будь незвичне. Наприклад, у театр, в 
якому грають гостро‑соціальні виста‑
ви або який славиться незвичайним 
підходом до постановки. Чи навпаки 
— на стару‑добру класику, наприклад, 
на оперу чи оперету.

6 Спробувати новий чай
До ковдри і хорошого фільму чу‑

дово пасує чашка гарячого чаю або 
какао. Тож запасіться декількома 
видами ароматного і незвичайного 
смачного напою.

7 Запакувати літні речі
Сарафани, босоніжки, шорти  — 

їм пора відправитися на  зимову 
сплячку. Складіть їх в  коробки або 
на найдальшу полицю. А коли будете 
прибирати літні речі, подумайте, чи 
є серед них ті, які за  останні кілька 
років ви не надягнули жодного разу, 
і відправте їх на  благодійність або 
розпродайте через сайти безкош‑
товних оголошень.

8 Купити піжаму і аромалампу
Восени і взимку приємніше спати 

у  м’якенькій піжамі. А  розслабитися і 
відкинути негативні думки допоможе 
аромалампа з ефірними маслами ман‑
дарина, меліси, лаванди або майорану.

9 Зробити фотосесію з листям
Кілька знімків в  осінньому листі 

нікому не  зашкодить. Або хоча  б одне 
селфі на телефоні. Просто так, для себе.

10 Знайти нове заняття
Вчити іноземну мову, малю‑

вати олійними фарбами, ліпити з 
полімерної глини, зайнятися йогою, 
завести блог — почніть робити щось 
нове. Те, до  чого ніяк не  доходили 
руки. Розвивайтеся!

11 Прибрати в будинку та змінити 
інтер’єр

За літо в будинку накопичилося ба‑
гато непотрібних речей? Саме час 

провести генеральне прибирання 
або навіть ремонт. Але якщо він 
не вписується в ваш осінній бюджет, 
можна просто переставити меблі 
або змінити фіранки на  яскраві і 
життєрадісні.

12 Зробити нову зачіску або 
стрижку

Або пофарбуватися в інший колір  — 
одразу отримаєте +100  до  настрою і 
впевненості в собі!

13 Прочитати надихаючу книгу
Іноді нам буває складно зва‑

житися на  важливий крок, який 
докорінно змінить наше життя. 
Дуже хочеться, але піти і зроби‑
ти просто не  вистачає сил. Спро‑
буйте прочитати гарну надихаючу 
книгу: це може бути як художня 
література (наприклад, «Чайка 
на  ім’я Джонатан Лівінгстон» Рі‑
чарда Баха), так і публіцистична 
(наприклад, мотивуюча «Почни» 
Джона Ейкаффа).

14 Приготувати особливу вечерю
Восени ми часто сидимо вдо‑

ма, а значить, можна виділити один 
вечір, щоб підвищити свої кулінар‑
ні навички. Приготувати що‑небудь 
особливе і вишукане.

15 Придумати, чим ви будете за-
йматися на новорічні свята

Нічого страшного, що до  новоріч‑
них канікул ще далеко  — купувати 
путівки на  відпочинок можна вже 
зараз. Або хоча  б просто почати 
складати план, що ви будете робити 
на Новий рік.

НОВІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ 
ОПЛАТИ ШТРАФІВ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ПДР

З а інформацією Управлін‑
ня патрульної поліції у  Ки‑
ївській області, з 1  жовтя 

2019  року вступили в  дію нові 
реквізити для оплати штрафів.

Якщо ви отримали постанову 
за порушення правил дорожньо‑
го руху, можете сплатити штраф 
у  будь‑якій банківській установі 
впродовж 15 днів.

Реквізити для сплати штра‑
фів за  порушення пра‑
вил дорожнього руху: р/р 
UA708999980000031118149010001, 
код згідно з ЄДРПОУ  — 37955989, 
одержувач ГУК у Київській обл./м.
Київ/21081300.

Будьте свідомими та поважай‑
те один одного, не  порушуйте 
публічну безпеку та правила до‑
рожнього руху!

Управління з питань оборонної 
роботи та взаємодії з правоохо-

ронними органами КОДА

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ


