
«З початком нового навчального року 
знову почали надходити скарги щодо 
недотримання законодавства з боку пе
ревізників Вишгородського району. Безліч 
письмових та усних скарг, на  що немає 
змоги більше мовчати. Кожна дитина з 
багатодітної родини має право на  без
оплатний проїзд і це повинні знати і 
пам’ятати всі! Згідно ч.  4  ст. 13  Закону 
України «Про охорону дитинства»: бе
зоплатний проїзд усіма видами міського 

пасажирського транспорту (крім таксі), 
автомобільним транспортом загально
го користування в  сільській місцевості, 
а також залізничним і водним транспор
том приміського сполучення та автобу
сами приміських і міжміських маршрутів, 
зокрема внутрішньорайонних, внутріш
ньо та міжобласних незалежно від від
стані та місця проживання», — б’є три-
вогу голова асоціації багатодітних родин 
«Перлина» Ольга Кондратюк.

Вишгородська асоціація багатодітних родин «Пер-
лина» забила тривогу щодо пільгового проїзду ді-
тей з багатодітних сімей у  громадському транспор-
ті, який курсує до  Києва з різних куточків району і 
в  зворотному напрямку. Адже діти  — і з сіл району 
зокрема  — відвідують у  столиці різноманітні гурт-
ки й секції, якими не  можуть похвалитися села, чи 
в  обласну лікарню, приміром, треба з’їздити. Для 
дітей з багатодітних родин нібито й має бути  
безкоштовний проїзд. Але…
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ЧОМУ ВОДІЇ ВИШГОРОДСЬКИХ МАРШРУТОК  
НЕ ЛЮБЛЯТЬ ШКОЛЯРІВ?

Міжнародний туристичний форум World Travel 
Market є досить авторитетним серед фахівців 
туристичної сфери. Цього року на виставці вперше 
представлені туристичні цікавинки Київщини.
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П росування України як туристич-
ної країни виходить на  якісно 
новий рівень — участь в одній 

з наймасштабніших туристичних ви-
ставок Європи та світу — World Travel 
Market — є сигналом до того, що укра-
їнські міста, зокрема й невеликі, мо-
жуть і готові приймати туристів, ма-
ють чим їх здивувати і захопити та 

вміють достойно презентувати себе 
навіть на міжнародному рівні.

Україна має на виставці три стенди, 
один з яких презентує туристичний 
потенціал Києва та Київської області. 
Про це розповів на представник Kyiv 
Tourism Association Антон Тараненко.

стор. 3
СУДОВА СПРАВА «СИНЕРГІЇ СІТІ»: АПЕЛЯЦІЮ ПРОГРАЛИ, ДІЛЯНКИ 
ЗАЛИШАЮТЬСЯ ПІД АРЕШТОМ

К иївський апеляційний суд відмовив 
адвокатам забудовників «Синергії 
Сіті» в  апеляції щодо арешту ше-

сти земельних ділянок на  заплаві річки 
Ірпінь. Про це повідомили журналісти 
телеканалу «Погляд». Рішення суду ос-
таточне і оскарженню не підлягає. Таким 
чином, будь-які дії стосовно цих ділянок, 
в тому числі і будівництво — заборонені.

Заступник прокурора Києво-Святошин-
ської місцевої прокуратури Максим Ро-
говенко наголосив на  тому, що основні 
звинувачення стосуються порушення 
процесу видачі містобудівних умов забу-
довниками головним архітектором Ірпеня 
Михайлом Сапоном. Саме Сапон підпису-
вав підроблені документи, які поклали 
початок забудові заплави в  Ірпені. Тоді 
він без погодження відніс ділянки на  заплаві 
до земель житлової та громадської забудови, та 
видав теперішньому власнику кількох ділянок 

Мурашу Ю. В. містобудівні умови та обмеження, 
хоча на той час він жодних майнових прав на ці 
ділянки не мав.

Цього року, 13  вересня, Ірпінський 
міський суд наклав арешт на  6  ділянок 
під будівництвом ЖК «Синергія Сіті» за-
гальною площею понад 29  га у  справі 
№  367/7124/19  у  рамках кримінального 
провадження №  420191112400000604, 
відкритого 4  вересня 2019  року Киє-
во-Святошинською місцевою прокура-
турою Київської області за  ознаками 
правопорушення, передбаченого части-
ною 1 статті 364 КК України (зловживан-
ня владою або службовим становищем).

Увага! Юристи попереджають: інвес-
тори, що вже вклали гроші в незаконне 
будівництво на  заплаві повинні по-
квапитись з їх виведенням, звернув-
шись спочатку до забудовника (у відділ 
про да  жу), а  у  випадку його відмови  — 

до суду для захисту своїх прав. Адже якщо бу-
дівельна компанія виведе кошти та оголосить 
себе банкрутом, ці дії стануть неможливими.

 КИЇВЩИНА: РЕЗОНАНСНА СПРАВА
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 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ  CУСПІЛЬСТВО

НОВІ Й СТАРІ ПЕТРІВЦІ ХОЧУТЬ 
СТВОРИТИ СВОЮ ГРОМАДУ
Д искусії й обговорення жителів Старих Петрівців і Нових Петрівців щодо об’єднання 

в одну Петрівську громаду завершуються.
«Відбулися другі для Нових Петрівців громадські обговорення цього процесу на під

тримку проєкту рішення про добровільне об’єднання територіальної громади села Нові 
Петрівці Новопетрівської сільської ради з територіальною громадою села Старі Пе
трівці Старопетрівської сільської ради у Петрівську сільську об’єднану територіальну 
громаду з адміністративним центром у селі Нові Петрівці. Після виступу сільського го
лови Радіона Старенького присутні одноголосно підтримали проєкт, який найближчим 
часом буде розглянуто сесією Новопетрівської сільської ради. Таку ж процедуру провели і 
в Старих Петрівцях», — повідомила завідувач інформаційно-аналітичного сектору Ново-
петрівської сільської ради Юлія Макуха.

Однак вона висловила сумнів щодо того, що думку громади та прийняті рішення сільських 
рад врахують як останню інстанцію. «Щоб відбулося створення Петрівської громади, необ
хідно ще затвердження КОДА та Кабінету Міністрів. Тому на сьогоднішній день ми не зна
ємо, чим закінчиться цей процес і чи не  приєднають нас примусово, попри всі зусилля, 
до Вишгородської громади», — зауважила Юлія Макуха.

У ДИМЕРІ РЕМОНТУЮТЬ ЛІКАРНЮ
Д ля завершення ремонтних робіт 

у  Димерській районній лікарні 
надійшли кошти, притому в пов-

ному обсязі, наприкінці вересня. Бу-
дівельники мають завершити рекон-
струкцію головного корпусу районної 
лікарні в максимально стислі терміни, 
до кінця цього року, та ще й з високою 
якістю робіт.

Будівельники працюють в 2 зміни та 
без вихідних. Про це повідомив в. о. 
голови Вишгородської райдержад-
міністрації Олексій Данчин, і поін-
формував, що обсяг робіт значний — 
треба капітально відремонтувати 
4 поверхи будівлі та підвал.

«Завдання будівельників «дуже про
сте» — за три місяці, до Нового року, 
зробити те, що не вдавалось зроби
ти за три роки. І зробити це якісно, щоб більше не перероблювати», — зауважив Олексій 
Данчин.

Він пояснив, що кошти на реконструкцію Димерської лікарні, а ці роботи на 90 % фі-
нансуються з держбюджету за  рахунок коштів Державного фонду регіонального роз-
витку, надійшли лише у вересні. Хоч 10 % співфінансування з районного бюджету було 
виділено ще у березні. Замовником будівництва є Департамент регіонального розвит-
ку КОДА, і тут завдання районної влади полягає передусім в організації лікувального 
процесу на період ремонту та контролю за своєчасністю робіт з реконструкції лікарні. 
На момент закриття закладу пацієнтів успішно перевели до Вишгородської райлікарні 
разом із лікарями, середнім та молодшим медичним персоналом. А ось амбулаторний 
прийом громадян у Димері триває.

ВИШГОРОДЩИНА НА ТУРИСТИЧНІЙ ВИСТАВЦІ 
У ЛОНДОНІ

«Вперше на  міжнародній туристичній 
арені представлена Київщна. І не  тільки 
Чорнобилем. З нами на  стенді відділ куль
тури і туризму Білоцерківської міської ради, 
туристичний кластер Вишгорода, Буча, 
Парк Олександрія. Все це завдяки Департа
менту економічного розвитку і торгівлі 
Київської ОДА та бажанню розбудовувати 
туризм в  регіоні. Це початок, і це гарний 
початок. Також дав кілька інтерв’ю про ту
ристичний Київ. Зокрема Eurosport питав 
про те, чим туристи можуть зайнятися 
в Києві», — розповів Дмитро Тараненко.

На виставці представлений і Вишгород. 
За  останній час у  Вишгородському районі 
розгорнута потужна робота з промоції ре-
гіону — а  тут є свої історичні, археологічні, 
культурні, природні цікавинки. Разом з під-
готовкою індустрії гостинності район моє 
прекрасний потенціал для розвитку туризму.

«Вишгород на Міжнародній туристичній 
арені представлений завдяки Департа
менту економічного розвитку і торгівлі 
Київської ОДА та бажанню розбудовува
ти туризм в регіоні. Поки ми маємо тіль
ки один вид буклету на  англійській мові. 
Дякуємо Вишгородській міській раді та 
Вишгородському історикокультурному 
заповіднику. Це тільки початок шляху, але 
головне — ми вже на ньому!», — повідомляє 
Туристичний кластер Вишгородщини.

Туркластер, який може об’єднати май-
же 400  організацій і підприємств різних 
форм власності і різного масштабу, істо-
рико-культурні заклади тощо планомірно 
підходить до  організації своєї діяльності, 

спрямованої на  підвищення туристичного 
потенціалу району.

Зокрема, нещодавно було проведено тре-
нінг «Стратегічне планування та залучення 
інвестицій для регіонального розвитку», 
ініціатором якого був голова Вишгород-

ської районної ради Ростислав Кириченко.
Члени робочої групи Туристичного клас-

теру Вишгородщини Кристина Коваль, Юлія 
Сало та радник з регіонального розвитку 
Київської області Тетяна Тимошенко відві-
дали Жукинську громаду, де вже сьогодні 

зацікавлені в формуванні Стратегії та реа-
лізації цікавих проектів розвитку.

«Однозначно, все готово для створення 
туристичного кластеру  — групи зацікав
лених людей, які об‘єднавши зусилля, внас
лідок реалізації низки культурноосвітніх 
та інфраструктурних проектів запропо
нують гостю комплексні туристичні про
позиції, а це, в свою чергу, сприятиме роз
витку місцевих підприємців, поліпшенню 
інфраструктури, залученню інвестицій 
і просуванню позитивного іміджу грома
ди», — підсумувала Тетяна Тимошенко.

Багато для розвитку туристичної прива-
бливості Вишгородщини, для популяри-
зації краю робить Вишгородський істори-
ко-культурний заповідник. Першу в Україні 
поштову марку і листівку з QR-кодами було 
презентовано в  «Укрінформі» під час під-
сумкової пресконференції за результатами 
впровадження проєкту «Історико-культур-
на спадщина Вишгородщини: QR-кодуван-
ня, моніторинг, апробація та популяриза-
ція». Цю поштову продукцію ВІКЗ випустив 
у  межах проєкту. На  листівці зображено 
ландшафт літописного Вишгорода  — істо-
рико-культурної пам’ятки національного 
значення. На марці — логотип проєкту.

Це можна назвати потужною промоцією 
Вишгородщини, адже марка і листівка мо-
жуть розлетітися по всіх куточках планети, 
а  завдяки: QR- коду всі можуть дізнатися 
про те, що Вишгородщина — привабливий 
край для мандрівників, де можна і доторк-
нутися до  історико-культурної спадщини, і 
цікаво та з користю провести час і набрати-
ся нових вражень.

ДОВІДКА: Із 4 до 6 листопада українська делегація брала участь 
в одній з наймасштабніших туристичних виставок Європи та світу — 
World Travel Market (WTM) 2019 у Лондоні.
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 БІБЛІОТЕКА НА КОЛЕСАХ

Ч и можливо таке — самокати й велоси-
педи кинуті біля Книжкобуса, а дітвора 
захоплено перебирає книги, і швидко 

знаходить щось цікаве для себе. Дівчатка й 
хлопчики зручно вмощуються на лавках і пу-
фиках, і починають гортати сторінки.

В інноваційному освітньому книжковому 
хабі, який на кілька годин приїхав до Вишго-
рода, діти не лише читали й знайомилися з 
літературними новинками, а й спілкувалися 
між собою.

«У тебе цікава картинка в книжці!» «У тебе 
теж!» «А  як тебе звати?»  — чую розмову 
двох хлопчиків, діалог переростає у  знайом-
ство, а там — може, і в дружбу двох книголюбів.

Як зауважує представник Благодійно-
го фонду «Коло», одного з організаторів 
Книжкобуса, Олена Акопова, головна мета 
цього інноваційного освітнього хабу — за-
цікавити дітей читанням книжок, розпові-
сти про новинки дитячої літератури, озна-
йомити з розвиваючими іграми, відволікти 

від гаджетів, до  яких останнім чином при-
страстилась дітлашня.

Але, як ми побачили, Книжкобус відіграє 
ще одну важливу функцію — соціалізаційну. 
Діти знайомляться, спілкуються, обміню-
ються думками…

Візит Книжкобуса до Вишгорода став мож-
ливим завдяки підтримці районної ради і її 
голови Ростислава Кириченка.

Задоволена роботою Книжкобуса вишго-
родчанка Юлія, яка привела сюди сина Сер-
гійка. Мама розповідає, що це чудово, що є 
така можливість ознайомити дитину з нови-
ми книжками, а йому найбільше подобаєть-
ся література про машини.

У Книжкобусі під час його роботи було, як 
у вулику. Дорослі зауважували, що це дуже 
здорово — така бібліотека на колесах, а де-
хто з них також поринав у читання.

Жителька Вишгорода Ольга підійшла по-
цікавитись — з якою періодичністю приїж-
джатиме до міста Книжкобус, зауважила, що 

це дуже цікава й потрібна ідея. І навіть тро-
хи засмутилася, дізнавшись, що це разова 
акція. Втім, можливо, варто було створити 
щось подібне «районного масштабу»? Тим 
більше, що Книжкобус вкиликав інтерес і 
в директора Вишгородської районної біблі-
отеки Марини Березинець.

До речі, під час роботи Книжкобуса можна 
було не тільки читати книги. У фойє адмін-
будинку було облаштовано локацію, де ді-
тям запропонували зайнятися малюванням. 
Тут ми й познайомилися з шестирічною На-
дією, яка тільки-но завершила творити свої 
художні шедеври. А ще — з її мамою Марією, 
яка, як з’ясувалось, презентувала книжки 

свого чоловіка, письменника з Вишгорода 
Сергія Скарбника. Тут же була міні-виставка 
видань ще однієї письменниці з Вишгоро-
да — Катерини Єгорушкіної, яка ще є казко-
терапевткою, сценаристкою мультфільмів, 
фахівцем з розвитку креативності.

Як розповіла Олена Акопова, у  Книжко-
бусі  — понад 300  різноманітних дитячих 
книжок. А завдяки підтримці районної ради 
хаб отримав у подарунок видання Катерини 
Єгорушкіної й Сергія Скарбника. Радник 
голови райради Крістіна Басок зауважила, 
що твори письменників з Вишгорода треба 
популяризувати, і знайомити з ними дітей 
через Книжкобус — прекрасна ідея.

ДО ВИШГОРОДА ЗАВІТАВ КНИЖКОБУС
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ЧОМУ ВОДІЇ ВИШГОРОДСЬКИХ МАРШРУТОК НЕ ЛЮБЛЯТЬ ШКОЛЯРІВ?
 ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПІЛЬГОВИКІВ

 ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

 ПІДТРИМКА

 ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Тут не розуміють, чому водї ігнорують дітей, а то й став-
ляться до  них вороже. «Дорослі можуть себе захистити, 
а дитина, коли їде сама, не завжди може відповісти. Чому 
наші діти повинні слухати від водіїв: «таких не возимо», 
«вже взяв», «мені потрібно план виконати» тощо, й сто-
яти на зупинках в очікуванні водія, який над ними згля-
неться. Чому їздить «нелегальний» маршрут в  районі, 
в якому водії навіть не соромляться про це казати, і вва-
жають, що це причина відмовити в перевезені пільгової 
категорії? Чому водії порушують законодавство? Чи може 
й не знають, що є Закон «Про автомобільний транспорт», 
де чітко зазначено, що перевізнику, який здійснює пере-
везення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування, забороняється відмовлятися від пільго-
вого перевезення, інакше це — адміністративна відпові-
дальність»?

Втім, «під роздачу» водіїв маршруток потрапляють 
не  тільки багатодітні родини. Зокрема, великий резонанс 
у  соцмережах викликало повідомлення, що водій марш-
рутки, яка йшла з Києва до Вишгорода, не пускав школяра 
до салону, бо в того не вистачало 5 гривень до суми проїзду. 
Все закінчилося добре — за хлопця доплатила одна з паса-
жирок. Дискусія ж розгорнулася щодо оцінки вчинку водія. 
Одні казали, що він мав виявити людяність і взяти хлоп-
ця, за ті кошти, що в нього були, бо ситуації різні бувають, 
інші — «не бачу нічого ганебного у вчинку водія, за вашою 
логікою, продавець у  магазині має продати товар дешев-
ше, якщо не вистачає грошей!», «Не можеш — не їдь»… Втім, 
на такі коментарі були й свої відповіді — «ось через таких 

ідіотів… і діти пропадають, бо незрозуміло, до кого та дити-
на сяде у машину і куди її завезуть».

Цю ситуацію можна було б вважати одиничною.
Але. Багато людей зазначали, що ставлення водіїв марш-

руток до школярів — особливе. «Дуже часто водії не зупи
няються на зупинці, якщо бачать дітей. При цьому мої діти 
завжди оплачують проїзд». «Пригальмовують, бачать ди
тину з рюкзаком, і давлять на газ… а деякі двері перед но
сом зачиняють… а деякі виганяють…», — кажуть люди.

Хтозна, чи то у водіїв маршруток до всіх без винятку дітей 
якась неприязнь, чи то у всіх бачать багатодітних, і бояться, 
що ті заявлять про право на пільгу. Та якщо за маршрутом 
«Вишгород-Київ» курсує, хоч і не так часто, як маршрутки, 
муніципальний автобус, де можна проїхати безкоштовно, 
то діти з району такої можливості не мають.

Ольга Кондратюк нагадала, що Верховна Рада ухвали-
ла законопроект, який збільшує суму штрафу за  відмову 
в пільговому перевезені. Також попросила втрутитися в си-
туацію в. о. голови Вишгородської райдержадміністрації 
Олексія Данчина.

 Закінчення. Початок на стор. 1

ДО РЕЧІ. Президент України Володимир Зеленський 
підписав Закон «Про внесення змін до статті 
133–1 Кодексу України про адміністративні правопо
рушення щодо посилення відповідальності за без
підставну відмову у пільговому перевезенні окремих 
категорій громадян» № 166ІХ, який був ухвалений 
парламентом 3 жовтня 2019 року. Закон збільшує 
санкції за безпідставну відмову водіїв автотран

спортних засобів від пільгового перевезення гро
мадян. Так, документ передбачає, що безпідставна 
відмова від передбаченого законом пільгового переве
зення громадян тягне накладення штрафу на водіїв 
транспортних засобів, громадян — суб’єктів підпри
ємницької діяльності в розмірі 50 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (досі штраф становив 
8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

У ДЕНЬ КАР’ЄРИ СТАРШОКЛАСНИКИ СПІЛКУВАЛИСЯ 
З ПРЕДСТАВНИКАМИ ВИШІВ

У наш час не всі старшокласники навіть на-
передодні випуску зі школи визначаються 
з майбутнім фахом. Іноді нелегко обрати й 

виш, орієнтуючись лише на інформацію, подану 
на сайтах та в рекламних матеріалах. Тож виші 
йдуть до старшокласників, пре-
зентують себе та надають мож-
ливість учням поспілкуватися з 
викладачами.

Такий захід – День кар’єри – 
відбувся у Вишгороді у межах 
реалізації програми державної 
служби зайнятості щодо профе-
сійної орієнтації учнів. Організу-
вали захід Вишгородська район-
на філія Київського обласного 
центру зайнятості спільно з від-
ділом освіти Вишгородської РДА. 
У  районному будинку культури 
«Енергетик» зібралися стар-
шокласники шкіл Вишгорода 
та представники вишів Києва й 
області.

Виші розгорнули свої вистав-
ки. Директор Вишгородської ра-
йонної філії КОЦЗ Оксана Чуйко 
та заступник голови Вишгород-
ської РДА зауважили, що в такому форматі захід 
проводиться вперше. За словами Тетяни Волотов-
ської, сприятливим є час зустрічі – жовтень, коли 
учні можуть не квапитися із визначенням майбут-
ньої професії.

Серед представлених ВНЗ були відділення та 
кафедри Національного технічного університету 
«КПІ ім. І. Сікорського», КНУ ім. В. Гетьмана, Уні-
верситету державної фіскальної служби, КНУ ім. 
Т. Шевченка, Національного авіаційного універ-

ситету, Ірпінського держколеджу економіки та 
права, Катюжанського ВПУ тощо. Вишгородська 
РДА зауважує, що такі заходи будуть проводити-
ся і надалі, і участь у них зможуть взяти усі бажа-
ючі  старшокласники району.

МАСКУВАЛЬНІ СІТКИ ДЛЯ БІЙЦІВ
У же кілька років поспіль у  Вишгороді 

триває ініціатива плетення маску-
вальних сіток для бійців. Сітка-бере-

гиня — так назвали Фейсбук-групу небайду-
жі люди, які прагнуть внести свій вклад у те, 
щоб підтримати воїнів. «Кожен на  своєму 
місці має робити все, що в його силах зара-
ди нашої спільної перемоги над російським 
агресором!», зауважують тут, дякуючи сол-
датам, і доповідаючи, що вже 172-а маску-
вальна сітка готова до відправлення.

Однією з них стала й добротна сітка, 
яку сплели парафіяни церкви Вишгород-
ської Богородиці УГКЦ. «Свій виріб разом 
із молитвами та побажаннями перемо
ги і справедливого миру було передано 
вже легендарній групі «Сіткабереги
ня», які передадуть її за призначенням! 
Щиро дякуємо учасникам групи за допо
могу та супровід, а особливо Олені Рого
венко! Особлива подяка кожному за його 
зав’язану стрічку! Також запрошуємо 
усіх долучатись до цієї потрібної спра
ви. Необхідно не  тільки плести сітку, 
але й завжди є потреба в тканинах та 
нарізанні смужок! Слава Богу! і Слава 
Україні!», — зауважують у Соборі Вишго-
родської Богородиці УГКЦ.

ВИШГОРОДЦІ ПРОГОЛОСУВАЛИ 
ЗА ДИТЯЧІ ЛОКАЦІЇ
У Вишгородській міській раді підбили підсумки голосування 
за проєкти громадського бюджету. Найбільше голосів люди 
віддали за ті, що стосуються дозвілля дітей.

145 осіб проголосувало за Дитячий амфітеатр «Амфік», який буде облашто-
ваний між ЖК «Ярославичі-1» і «Ярославичі-2», і 108 голосів — за Покриття 
дитячого майданчика «Мрії дитинства» (біля ЖК «Ольжин град»).

У же кілька років у Вишгороді існує практика втілення кращого з проєк-
тів, поданих городянами у межах громадського бюджету міста. Цьогоріч 
було подано 14 проєктів. Люди могли проголосувати як паперовими бю-

летенями у міськраді, так і на електронному ресурсі.
Під час підбиття підсумків голосування міський голова Вишгорода Олексій 

Момот зазначив: «Я щороку пересвідчуюсь, що це цікава, креативна і пози-
тивна ініціатива, мені подобається спостерігати за процесом збирання голо-
сів, у тому числі в соцмережах, за змагальністю. Також мені подобається, що 
навіть ті проєкти, які не проходять, бо не добирають голосів, дають хороші 
ідеї нам, у міській раді. Ми їх обговорюємо, і бачимо, що вони справді корисні 
для міста. Тож ми ці ініціативи намагатимемося підхоплювати і на наступний 
рік планувати». Міський голова звернув увагу, що активність щодо самої по-
дачі проєктів ще далека від бажаної і закликав усіх брати участь у проєктах. 
«Адже коли ваш проєкт переможе і втілиться, ви з гордістю зможете сказати: 
«Це я ініціював, і разом з міською владою ми реалізували».

Секретар міської ради Тетяна Бражнікова зауважила: «Цей процес для нас — 
насамперед комунікації з громадою і розуміння того, що потрібно саме грома-
ді. Пропоную всім брати участь своїми проєктами у бюджеті розвитку на на-
ступний рік».

Хоча дехто із ініціаторів проєктів зауважував, що їм бракувало інформацій-
ної підтримки, висловлювали пропозицію активніше просувати справу. Ке-
рівництво міської ради взяло пропозицію «на олівець».

Всім ініціаторам проєктів міська рада вручила грамоти за активну життєву 
позицію і участь у житті громади.

ДІТЕЙ-СИРІТ ВИШГОРОДЩИНИ 
ЗАБЕЗПЕЧАТЬ ЖИТЛОМ

Р айдержадміністрація затвердила список дітей, які не мають батьків-
ської опіки та власного житла і можуть претендувати на  придбання 
помешкання за допомогою держави.

Заступник голови Вишгородської РДА Тетяна Волотовська провела засі-
дання комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано 
субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на ці цілі.

Після попередньої перевірки документації та заяв претендентів (ді-
тей-сиріт, позбавлених батьківських прав та інших відповідних категорій), 
члени комісії склали і затвердили список осіб, які не мають власного жит-

ла і можуть претендува-
ти на  придбання свого 
куточка за  підтримки 
держави. Затверджений 
список було оголошено 
всім претендентам, яких 
запросили на засідання.

Тепер усі очікують над-
ходження грошової ком-
пенсації для отримання 
житла на відкриті рахун-
ки визначених осіб. Су-
проводжуватиме процес 
Вишгородський район-
ний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді.
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 ПОДІЇ ТА СИТУАЦІЇ СИТУАЦІЯ

 РЕЙДИ

 НА МЕЖІ

КАНАБІС І АМФЕТАМІН У СЕЛАХ ВИШГОРОДЩИНИ

ВБЕРЕГТИ ВІД ВАНДАЛІВ МОНУМЕНТ БОРИСУ І ГЛІБУ

ЛІКВІДОВАНО ПІДПІЛЬНУ НАРКОЛАБОРАТОРІЮ

 РОЗТРАТА НА ВИШГОРОДЩИНІ. Кому-
нальне підприємство Демидівської сіль-
ради та одне з Товариств уклали договір 
на ремонт котельні в Демидові на майже 
2 млн грн. Але, як повідомила прокуратура 
Київщини, директор підприємства підписав 
акт приймання виконаних робіт та довідки 
про їхню вартість з неправдивими даними. 
Вишгородське управління Держказначей-
служби перерахувало кошти на банківський 
рахунок Товариства. За висновком судової 
будівельно-технічної експертизи, вартість 
невиконаних робіт — понад 150 тис. грн, які 
директором розтрачено. Досудове розсліду-
вання триває.
 ГОЛОВАМ ТРЬОХ СІЛЬРАД ЗАГРОЖУЄ СУД. 
Завершено досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні за фактом роз-
крадання 2, 4 млн грн, держаних коштів, 
виділених на ремонт доріг. Упродовж 
2017–2018 років службові особи сіл Нові 
Петрівці, Новосілки та Хотянівка підписали 
акти приймання виконаних робіт з директо-
ром підрядної організації та перерахували 
на рахунки товариства понад 20 млн грн. 
Як повідомила прокуратура Києва, роботи 
проведено не повністю та неякісно, їх об-
сяг не відповідає відомостям у документах. 
Збитки — понад 2,4 млн грн. Головам сільрад 
повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 367 КК 
України. Обвинувальні акти направлять 
до суду для розгляду по суті.
 ПОНАД 74 ТИС. ГРН ЗБИТКІВ ЗА ОДИН ДЕНЬ. 
14 жовтня лише за день рейдова група Ки-
ївського рибоохоронного патруля спільно 
з громадським інспектором рибоохорони 
викрили 13 порушень природоохоронного 
законодавства. Збитки, завдані рибним за-
пасам на Київському водосховищі, склали 
74 171 грн. Більшість із цих випадків зафіксо-
вано у Вишгородському районі. «Найдорож-
че» з цих порушень зафіксоване поблизу 
села Козаровичі. П’ятеро громадян з човнів 
виловили 50 кг судака, чим перевищили 
добову норму вилову на 35 кг (59 штук). За-
гальна сума збитків — 30 090 грн. Складено 
протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Човни та рибу 
вилучено до рішення суду.
 КАТАВСЯ З РЕВОЛЬВЕРОМ “STALKER”. Під 
час комплексно-оперативного відпрацюван-
ня під умовною назвою «Безпека дорожньо-
го руху — це життя». На 28-му кілометрі траси 
Київ-Вишгород поліцейські групи реагу-
вання патрульної поліції зупинили авто для 
перевірки, і, побачивши зброю, попросили 
у водія — жителя Вишгорода, дозвільні до-
кументи на неї. Він відповів, що таких немає. 
«На місце події викликали слідчо-оператив-
ну групу Вишгородського відділку. Вилуче-
но револьвер “Stalker” та 54 набої. За цим 
фактом відкрито кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 263 ККУ», — повідомляє Головне 
управління Нацполіції Київщини.
 ДОРОГІ СУДАКИ. Київський рибоохорон-
ний патруль спіймав браконьєрів поблизу 
Лютежа. Троє чоловіків з човна виловили 
33 кг риби, чим перевищили добову норму 
вилову на 24 кг (40 судаків і 1 сом). Збитки, 
завдані рибному господарству України, ста-
новлять 20 825 грн. На всіх винних оформле-
но протоколи про адміністративне правопо-
рушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Човни та неза-
конно добуті водні біоресурси вилучено.

П ідлітки-хулігани постійно псують 
пам’ятник Борису і Глібу, встановлений 
на центральній площі Вишгорода. Місь-

кий голова Олексій Момот попросив вишго-
родців залучитися до  обговорення  — який 
вихід можна знайти із ситуації — обгородити 
монумент парканом, чи придумати щось інше.

Олексій Момот опублікував на  своїй Фей-
сбук-сторінці навіть не пост — крик душі: «Ша-
новні батьки! Вчергове змушений звертатися 
з проханням до  тих, чиї дітки полюбляють 
гратися на центральній площі, кататися там 
на скейтах, роликах, самокатах… Ну поясніть 
ви своїм чадам, що пам’ятник святим Борису і 
Глібу — не місце для забавок, не мольберт для 
вульгарних написів і малюнків, не  місце, яке 
слід розбивати самокатами чи скейтами… 
Це ж наша святиня! Ну невже дійсно парканом 
треба обнести? Хочеться плакати і кричати. 
Двічі наймали спеціальну піскоструменеву ма-
шину, щоб всі ці «шедеври» видалити. Тепер 
от змушені втретє замовляти, а це кошти… Є 
нова локація на Набережній, де можна поката-
тися. Якщо мало, давайте зробимо ще одну! 
Де? Мені на  думку приходить лише «басейн» 
біля БК «Енергетик». Пропонуйте, зробимо! 
Тільки, молю, поговоріть зі своїми дітьми, щоб 
не  псували пам’ятник! Цінуйте наше місто і 
привчайте дітей робити те ж саме! Не соро-
мтеся підходити і робити зауваження іншим… 
допоможіть!»

Вочевидь, слова міського голови можуть 
підтвердити й погодиться з ними багато 
вишгородців. Пам’ятник давньоруським 

князям Борису і Глібу не  випадково вста-
новлено у  місті. Адже вони свого часу тут 
були поховані, а нині вважаються небесни-
ми заступниками Вишгорода.

Люди підтримують міського голову 
в  тому, що цей вандалізм треба зупини-
ти. «Пам’ятник Борису і Глібу  — святиня 
вишгородської історії і карколомно ска
кати там ще й небезпечно, бо святи
ня не  терпить наруги», — відповідають 
вишгородці Олексію Момоту.

От тільки яким чином захистити монумент? 
Дехто погоджується з ідеєю паркану, але таке 
до  вподоби не  всім. Люди пропонують свої 
варіанти виходу із ситуації. «Можна зробити 
там сидіння на  кшталт лавочок, а  трохи 
далі міні-скейт-парк з можливістю малю-
вати графіті, і біля «Енергетика» також 
зробити скейт-парк, а можна й самих дітей 
запитати, де їм цікавіше, опитування зро-
бити». «Пропоную мерії щосуботи органі-
зовувати всіх небайдужих, молодь і підлітків 
на  суботник з перетворення лісопарку між 
«Ярославичами» і «Каратом» у  парк Древ-
нього Вишгорода з історичними скульптура-
ми Київської Русі, з лавками з сухих стовбурів 
дерев, кількома скейт-зонами, волейбольни-
ми майданчиками, літнім театром, озера-
ми». «Ще один скейт-парк можна зробити 
перед кінотеатром «Мир» у недіючому фон-
тані — і місця достатньо, і на очах батьків». 
Це тільки кілька пропозицій, які свідчать про 
те, що вишгородцям небайдужий і естетичний 
вигляд міста, й дозвілля дітей.

Реакція на  пост міського голови показує, 
що люди переймаються не лише цією ситу-
ацією, а й і хочуть, щоб місто було комфорт-
ним і безпечним. Тож є підстави сподіватися, 
що вихід буде знайдено, і він влаштує всіх. 
Крім, хіба, вандалів. А  на  них треба знайти 
управу. Тут городяни висловлюються кате-
горично. «Це правопорушення, їх потрібно 
фіксувати камерами, а  потім звертатися 
до  поліції. Батьки заплатять, відпаде ба
жання малювати», «Олексію Вікторовичу, 
хай поліцейський там почергує з тиждень. 
Протоколів наштампує батькам стільки, 
що будуть самі зубами вигризати ті напи
си». «Треба зі своїми дітьми розмовляти, 
розповідати, що можна, а що ні, пам’ятник 
святим не для описів, в нашому місті бага
то локацій для розваг», — зауважують люди.

П ро незаконних «хіміків», які проми-
шляли у  приватному будинку, пра-
воохоронцям повідомили небайду-

жі громадяни. Співробітники Управління 
протидії наркозлочинності поліції Київ-
щини спільно з Вишгородським відділом 
поліції під час перевірки виявили лабо-
раторію з виготовлення амфетаміну та го-
тову продукцію.

Під час проведення невідкладного об-
шуку поліцейські знайшли та вилучили 
і обладнання, й «сировину» для неза-
конної діяльності — кілограм марихуани, 
різноманітне хімічне устаткування, ін-

гредієнти для виготовлення амфетаміну, а ще — 
150 грам готового «продукту».

«Виготовленням наркотиків за  місцем прожи-
вання займались співмешканці. Наразі чоловік 
та жінка затримані у порядку ст. 208 КПК України 
і знаходяться в  ізоляторі тимчасового триман-
ня. Працівники поліції з’ясовують мету їхньої 
злочинної діяльності. Вилучені речові докази 
відправлені на експертизи. За фактом незакон-
ного зберігання наркотичних речовин та їхнього 
виготовлення відкриті кримінальні провадження 
за ч. 3 ст. 309 та за ст. 313 Кримінального кодексу 
України. Триває слідство», повідомив відділ ко-
мунікації поліції в Київській області.

М айже щодня поліцейські Вишгород-
щини знаходять і в місцевих жителів, 
і в приїжджих згубні речовини. Серед 

населених пунктів, у яких виявляють нарко-
тики, все частіше фігурують села району.

Так, 17 жовтня, співробітники криміналь-
ної поліції під час відпрацювання у  селі 
Нові Петрівці зупинили місцевого жителя. 
При поверхневому огляді у 29-річного чо-
ловіка знайшли пачку з-під цигарок, у якій 
була суха подрібнена речовина зеленого 
кольору, зовні схожа на канабіс.

У Димері у  22-річного місцевого жителя 
у згортку фольги знайшли наркотичну ре-
човину, схожу на амфетамін.

А дещо раніше дільничі офіцери поліції 
під час відпрацювання у  селі Козарови-
чі зупинили 19-річного місцевого жителя. 
Його поведінка здалась правоохорнцям 
підозрілою. І вони не помилились. У хлоп-
ця виявили суху подрібнену речовину зе-
леного кольору, зовні схожу на канабіс.

Потім для перевірки документів зупинили 
25 річного чоловіка. При собі він також мав 
заборонену речовину, схожу на амфетамін, 

і зберігав це «добро» у  коробці з-під сір-
ників.

У селищі Димер останнім часом поліцей-
ські фіксують випадки зберігання нарко-
тиків досить регулярно. Так, під підозру 
працівників сектору кримінальної поліції, 
які проводили відпрацювання, потрапив 
хлопець. Побачивши правоохоронців, він 
почав дивно себе поводити. У  19-річно-
го місцевого жителя знайшли пластикову 
баночку з-під ліків, у якій було дещо схоже 
на канабіс. Втім, замаскувати згубне зілля 
не  вдалося. «За  словами хлопця, раніше 
він вже притягувався до кримінальної від-
повідальності за  такими  ж обставинами. 
Була викликана слідчо-оперативна група. 
Речовину вилучено та направлено на від-
повідну експертизу».

За всіма фактами відкрито криміналь-
ні провадження за  ч.  1  ст. 309  КК України 
(незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення чи 
пересилання наркотичних засобів). Всі ре-
човини вилучено слідчо-оперативною гру-
пою та направлено не експертизу.

 НАВЧАННЯ

  Правоохоронці Вишгородщини про-
сять усіх небайдужих повідомляти про 
випадки щодо обігу наркотиків на  спе-
ціальні месенджери, запроваджені 
Вишгородським відділом поліції: «Viber», 
«WhatsApp», «Telegram» за мобільним но-
мером 093– 118-07-15.

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИШГОРОДЩИНИ УДОСКОНАЛИЛИ ЗНАННЯ ІЗ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

У роботі поліцейських нерідко виникають ситуації, коли їм буває необхід-
но негайно «перевтілюватися» у медиків, аби надавати людям допомогу, 
поки приїдуть лікарі. Звісно, правоохоронці володіють азами домедичної 

допомоги, але вміння постійно потрібно вдосконалювати.
Співробітники Вишгородського відділу поліції прагнуть постійно поповнюва-

ти багаж медичних знань. І на недавніх заняттях із залученням фахівців до-
медичної підготовки оновили теоретичну й  практичну базу з надання першої 
допомоги.

«Відпрацювали алгоритми дій за такими темами: серцево-легенева реаніма-
ція немовляти та дорослого, обструкція дихальних шляхів у немовляти та до-
рослого; зупинка кровотечі з використанням турнікету, джгутів та бандаж. Та-
кож відпрацювали надання допомоги при судомних та епілептичних нападах», 
повідомив Вишгородський відділ поліції.

Заняття проводили співробітники Вишгородського відділу поліції, які мають 
відповідні сертифікати.
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 ПАМ’ЯТЬ УРОЧИСТІ ЗАХОДИ

НА ВИШГОРОДЩИНІ ВШАНУВАЛИ 
УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ

 АКЦІЯ  ПАТРІОТИЧНЕ КІНО

ШКОЛЯРІ Й ГВАРДІЙЦІ 
СТВОРИЛИ АЛЕЮ ПАМ’ЯТІ

ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ФІЛЬМУ —  
УКРАЇНЕЦЬ-ХАРАКТЕРНИК

У країна відзначила низку 
свят, пов’язаних із військом 
України різних епох нашої 

історії — від давнини до сучаснос-
ті: День захисника України, день 
заснування УПА, День українсько-
го козацтва. А  ще  — День Святої 
Покрови, яку козаки вважали сво-
єю небесною заступницею, а отже, 
вона — заступниця всього україн-
ського війська, яке стоїть на захи-
сті нашої землі. Низка патріотич-
них свят, присвячених захисникам 
рідної землі, відбулася у  Вишго-
родському районі.

«Нам є що захищати. Нам є що 
берегти. І цей святий обов’язок 
виконують воїни незалежної України. У прагненні підтримати 
наших відважних бійців єднаються і дорослі, й діти. Не всі ро
дини дочекалися з війни своїх рідних», — такі слова звучали під 
час заходу, який відбувся у селі Демидів.

«Ми повинні пам’ятати, що незалежну Україну, незалеж
ну державу нам доводиться виборювати і стражданнями, і 
кров’ю, і втратами. Низький уклін воїнам, і родинам загиблих 
воїнів. Ми вас пам’ятаємо і хочемо вам завжди допомагати», — 
зауважив під час відкриття заходу в. о. голови Вишгородської 
райдержадміністрації Олексій Данчин.

Для рідних і близьких загиблих героїв це свято — з присмаком 
болю і гіркоти. Вони прийшли з портретами своїх батьків, чоло-
віків, братів. Ніби сподіваючись, що ті із засвітів побачать, що 
не забуті ні вони, ані їхні рідні.

І ніби на підтвердження цих слів звуча-
ли слова пам’яті і шани. А від ГС «Ми укра-
їнці» рідним і близьким загиблих бійців 
було вручено пам’ятні відзнаки. Тут за-
проваджено для матерів  — знак народ-
ної пошани «Сила Жінок», для дружин  — 
пам’ятну медаль «Чарівна сила України», 
для дітей — знак «Батьківське Серце», для 
волонтерів  — нагрудний знак «Червона 
калина».

У програмі свята були спортивні заходи, 
концерт дитячої творчості й авторської 
патріотичної пісні, перегляд слайд-фільму 
про земляків, які загинули на Сході. У захо-
ді взяли участь автори й виконавці пісень 
айдарівець Ян Апрель (Ян Птах) та волон-
тер Юлія Зуброва (Бандерівна). Учасникам 
і гостям свята запропонували скуштувати 
солдатську кашу. Була й програма для ді-
тей — різноманітні конкурси, ігри тощо.

Нагородження членів родин загиблих 
воїнів продовжилось в  РБК «Енергетик», 
під час урочистостей з нагоди відзначен-

ня Дня захисника України, 77-ої 
річниці створення УПА та Дня 
українського козацтва. На дійство 
зібралися родини загиблих Геро-
їв в  українсько-російській війні, 
ветерани АТО/ООС, військовос-
лужбовці, добровольці, волонте-
ри, керівництво міста та жителі 
Вишгорода. На святі виступили ду-
ховий оркестр військової частини 
НГУ 3027  та німецький оркестр 
Musikverein Eichenau e. v. Вітав зі 
святом захисників міський голова 
Олексій Момот. Разом з головою ГС 
«ВО» «Ми Українці» Іваном Татау-
ровим вручили учасникам бойо-
вих дій пам‘ятні відзнаки».

Урочистості відбулися і в Межигір’ї — там, де колись був відомий 
Спасо-Преображенський Межигірський монастир, до якого при-
ходили козаки після завершення звитяжної служби. Тут до низки 
свят додалося ще одне  — як розповів краєзнавець і дослідник 
Межигір’я Геннадій Межигірський, саме на Покрову у 2008 році 
був канонізований кошовий січовий отаман Петро Калнишев-
ський, який свого часу звів у монастирі кілька будівель.

У Межигір’ї відбулась урочиста церковна служба. А ще — нікого 
не залишив байдужим виступ відомого кобзаря і лірника Олек-
сандра Гончаренка. Також виступили творчі колективи, і юні ко-
заки показали свою майстерність. Адміністрація Національного 
парку «Межигір’я» пригостила кулешем.

Цикл різноманітних заходів відбувся у бібліотеках Вишгород-
ської централізованої бібліотечної сис-
теми: книжкові виставки, уроки мужності, 
патріотичні години тощо.

Центральна районна бібліотека за  спри-
яння відділу культури, національностей 
та релігій Вишгородської РДА презенту-
вала бібібліографічний покажчик про ге-
роїв Вишгородщини, які загинули у  зоні 
АТО/ООС «Їм у віках судилося безсмертя…». 
Покажчик включає друковані матеріали та 
електронні ресурси про військовослужбов-
ців, які народилися, проживали або похо-
вані на території Вишгородщини і віддали 
своє життя під час АТО/ООС. Для службов-
ців військової частини 3077  НГУ провели 
годину національної гідності «Героїв кра-
їна  — моя Україна». Також презентували 
книжково-ілюстративну викладку «Запо-
різька Січ — колиска нашої державності.

Все це  — лише невелика частина патрі-
отичних заходів, які відбулися на  Вишго-
родщині з нагоди свят, головний меседж 
яких — що наших героїв пам’ятають і ша-
нують не лише у свята, а завжди.

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ 
АВТОМОБІЛЬ СТАВ 
МУЗЕЙНИМ ЕКСПОНАТОМ

Н апередодні Дня захисника України експози-
ція під відкритим небом Національного му-
зею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році», 

поповнилась машиною, яка за 5 років війни вико-
нала 50 виїздів в район проведення АТО/ООС. Во-
лонтерський автомобіль Міжнародної асоціації 
ветеранів підрозділів антитерору «Альфа» до му-
зею передав Президент Асоціації «Альфа» Сергій 
Скорохватов.

Волонтери розповіли історію цієї машини. 
У 2000–2015 роках автомобіль перебував і працю-
вав у  будівельній компанії Великобританського 
Лондона. Навесні 2015 року приїхав в Україну, щоб 
брати участь у гуманітарних операціях волонтер-
ської групи Міжнародної асоціації ветеранів під-
розділів антитерору «Альфа». З травня 2015-го 
по  березень 2019-го виконав 50  виїздів в  район 
АТО/ООС., два виїзди на Чонгар до адмінкордону з 
окупованим Кримом, майже сотню поїздок по Ки-
ївщині й Україні для збору гуманітарної допомоги. 
За 5 років перевіз понад 110 тонн вантажів на суму 
понад 5 млн. грн.

У Першій Президентській бригаді оперативного призначення іме-
ні гетьмана Петра Дорошенка вшанували пам’ять гвардійців, які 
віддали життя за Батьківщину. З цієї нагоди учні загальноосвітніх 

навчальних закладів разом з гвардійцями та організаторами створили 
в частині калинову алею пам’яті. Калину обрали як символ мужності 
людей, які проливали кров за свою землю в боротьбі з ворогом, як 
символ зв’язку між поколіннями. Захід відбувся за ініціативи ГО «Все-
українське правове об’єднання «Істина».

Саджанці калини посадили на  місці, де згодом буде встановлено 
невеликий меморіал на честь загиблих військовослужбовців частини. 
А на гілочки дерев прив’язали стрічки з прізвищами загиблих гвардій-
ців. Тепер навесні білосніжні, а восени рубінові кущі нагадуватимуть 
у бригаді про загиблих колег. Організатори заходу сподіваються, що 
подібні алеї пам’яті будуть створені у кожній частині НГУ, а така акція 
перетвориться у своєрідний флешмоб.

Також захоплення у школярів викликала військова зброя та техніка. 
Проте найбільше їх зацікавило те, як готують службових собак, вони 
власноруч спробували затримати уявного зловмисника.

У Вишгородській школі «Сузір’я» 
відбувся перегляд фільму 
«Той, хто пройшов крізь во-

гонь», присвячений Дню захисника 
України і Дню українського коза-
цтва. Захід відбувся за сприяння ВГО 
українок «Яворина» (Київщини) та 
його голови Ольги Філюк. Ця стріч-
ка  — про українця-характерника, 
героя Другої світової війни, якого 
намагалась перемолоти радянська 
репресивна машина. В основу філь-
му покладена доля відчайдушної 
людини —  льотчика Івана Доценка, 
якого неймовірні обставини закину-
ли аж у  Канаду, де він став вождем 
індіанського племені.

Незламний характер героя відобразив таланови-
тий актор Дмитро Лінартович, творча зустріч з яким 

відбулась після перегляду. «Я дуже вражений і 
потішений тим, що ви, попри все, знаходите 
час на самоосвіту, — звернувся актор до шко-
лярів. — Щоб ви не робили, до чого не дотор
калися б, робіть це творчо. Коли вкладаєш 
у справу душу, серце і розум — оце дає хороші 
результати».

Директор школи Олеся Горгота подякувала 
гостям за  зустріч. Учні довго не  відпускали 
Дмитра Лінартовича  — багато хто, підійшов-
ши за  автографами, хотів особисто поспілку-
ватися з актором. А ще Дмитро Лінартович та 
музикант Володимир Пироженко, який є ви-

пускником «Сузір’я», подарували юним глядачам 
міні-концерт.
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 ТВОРЧИЙ ПІДХІД  ВИСТАВКА

ВИШГОРОД ПЕРШИМ НА КИЇВЩИНІ ОСНАСТИВ  
ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ QR-КОДАМИ

АПСАЙКЛІНГ ПО-ВИШГОРОДСЬКИ ОБЕРЕГИ МАЛЬОВАНІ НИТКОЮ

У Вишгороді відбулась науково-практична конферен-
ція «Історико-культурна спадщина Вишгородщини: 
QR-кодування, моніторинг, апробація та популяри-

зація». Вишгородський історико-культурний заповідник 
за  підтримки Українського культурного фонду нині реа-
лізовує проєкт під такою  ж назвою. QR-кодами оснащено 
22 пам’ятки історії та археології міста й району. Наступний 
етап проєкту — дослідження ефективності пілотної методи-
ки QR-кодування, відстеження того, наскільки напрацьова-
ний досвід корисний фахівцям.

Участь у  конференції взяли науковці, дослідники, краєз-
навці, керівники музейних та архівних установ, науково-до-
слідних закладів, музеєзнавці, представники органів влади, 
лідери Туркластеру Вишгородщини. Під час дискусії обго-
ворили питання підвищення туристичної привабливості 
Вишгородського району, інноваційні підходи до  музейної 
та пам`яткоохоронної роботи, взаємозв’язок культури і ту-
ризму, поділилися результатами нових археологічних, істо-
рико-краєзнавчих і етнографічних досліджень Вишгород-
щини та Київщини.

Також у межах науково-практичної конференції відбувся 
ІТ Travel Forum Vyshgorod.

Заступник начальника управління культури, національнос-
тей та релігій КОДА Сергій Васильонок наголосив на важливо-
сті проєкту для всієї Київщини. «Вважаю, його варто підхопи
ти іншим закладам культури області. Мене як представника 
КОДА також цікавить консолідація міської, районної, облас
ної влади для подальшого просування історичної спадщини 
Вишгородщини як туристичного продукту. У  Вишгороді є 
туристичний кластер. Кластерність у  розвитку турис
тичної справи має хороші перспективи. Аби ширше попу
ляризувати Вишгородський край, треба започатковувати 
заходи, фестивалі, які приваблюють туриста».

Як зауважила директор ВІКЗ, кандидат історичних 
наук Влада Литовченко, нині на  Вишгородщині  — майже 
200 пам’яток, які варто представити жителям краю і турис-
там. Новітні технології, зокрема QR-кодування, мають стати 
ефективним інструментом у  цій справі. «Вишгород є пер-
шим містом Київщини, яке застосувало для презентації іс-
торико-культурного надбання таблички з кодами. Важливо 

було зацікавити людей. На це була спрямована низка захо-
дів. Найпопулярніший — «Доторкнись до історії»: зірки мис-
тецтва і кіно, діячі культури, представники органів влади 
популяризували об’єкти QR-кодування. Наступний етап  — 
аналіз, дослідження ефективності QR-кодування. Сподіва-
ємось, наш досвід стане в пригоді колегам».

В. о. голови Вишгородської районної держадміністрації 
Олексій Данчин, міський голова Вишгорода Олексій Момот, 
голова Вишгородської районної ради Ростислав Киричен-
ко зауважили, що проєкт «Історико-культурна спадщина 
Вишгородщини: QR-кодування, моніторинг, апробація та 
популяризація» — це дуже потрібна справа для Вишгорода 
і району, і висловили вдячність команді й пообіцяли під-
тримку ініціатив і допомогу в їх реалізації, адже вони спри-
яють сталому розвитку міста й району.

Досвідом ВІКЗ вже зацікавились інші музейні установи. 
Директор Національного музею-заповідника «Битва за Київ 
у 1943 році» Іван Вікован назвав проєкт QR-кодування ро-
дзинкою у справі туризму. «Наш музей також підхопить цю 
справу. На мою думку, досвідом ВІКЗ можуть скористатися й 
інші музеї Київщини».

Засновниця Туркластеру Вишгородщини, голова прав-
ління «Вишгородської місцевої федерації роботодавців 

у  сфері туризму» Крістіна Коваль поінформувала, що ІТ 
Travel Forum Vyshgorod також є пілотним проєктом туризму 
майбутнього, у якому одна складова — історико-культурна 
спадщина краю, інша — сучасні інструменти подачі інфор-
мації. «Заплановано створити велику туристичну дести
націю району, основна її ідея — сталий розвиток регіону. 
Створено Федерацію роботодавців Вишгородщини. Ми 
прагнемо застосувати кращі європейські практики. Уже 
підписано перші меморандуми з нашими партнерами».

Депутат Київської обласної ради Андрій Пещерін підкрес-
лив, що туризм  — перспективний напрям для Київщини і 
Вишгорода зокрема. «Майже у 40 країнах світу туризм за
ймає перше місце у наповненні національного бюджету. Ці 
можливості Вишгородщині варто використати для роз
витку місцевих громад. У нас є чудовий ресурс, є що пока
зати. І є потреба розвивати туристичну галузь: напри
клад, на Лівобережжі Вишгородщини без туризму взагалі 
важко уявити спроможність місцевої громади. Потрібна 
співпраця всіх — науковців, фахівців, громадських активіс
тів, місцевої влади».

У межах конференції відбулась презентація фотовиставки 
«Славетні жінки княжої доби», яку представила автор та за-
сновник, дизайнер, стиліст Катерина Потлова.

С лово «апсайклінг» багатьом ще 
не знайоме, а тим часом саме яви-
ще прекрасно відоме багатьом: це 

коли із старих непотрібних речей робиш 
щось нове, та ще й з творчим підходом. 
Економне ставлення до речей, пов’язане 
з турботою про довкілля, стає все попу-
лярнішим.

Термін «upcycling» у перекладі з англій-
ської означає переробку, вторинне вико-
ристання або навіть «нове життя» речей. 
Цей спосіб переробки є творчим проце-
сом, адже завдяки кмітливості й таланту 
в результаті виходить абсолютно новий і 
корисний у повсякденні виріб.

У Вишгороді, по  ву-
лиці Київській, 10, уже 
півроку діє Банк одягу, 
організований асоціа-
цією багатодітних ро-
дин «Перлина». Сюди 
одні люди приносять 
речі, які стали їм не по-
трібними (діти вирос-
ли, чоловік поправив-
ся, дружина схудла…), 
а  інші можуть прийти 
і взяти те, що їм необ-
хідне. Таким чином 
період «життя» речей 
продовжується.

Іноді можна сфор-
мувати безкоштовно 
цілий гардероб. «Бу
ває, люди дзвонять і 

просять, наприклад, одяг на хлопчика, 
10  років. І ми намагаємося підібрати», 
— каже керівник міського відділення 
«Перлини» Яна Мунтян.

«Але інколи люди приносять речі, які 
вже не  можна носити, бо десь є про
тертості, плями… А  сама річ з якісної 
тканини. І ось виникла ідея дати дру
ге життя таким речам, — каже голова 
«Перлини» Ольга Кондратюк. — Бага
тодітна мама з Димера Ірина Швачко з 
старих речей шиє прекрасні рюкзачки, 
торбинки для спортивної форми».

Ірина Швачко розповіла журналістам 
«Погляду», що шиття для неї  — хобі. 

Зараз отримала «замовлен-
ня»  — пошити фартушки із 
старих чоловічих сорочок 
для дитячого садочка. «Спин
ки сорочок найменше зношу
ються, і прекрасно для цього 
підходять, — каже Ірина. — І 
дітям цікаво допомагати 
вихователькам у таких фар
тушках — як справжні госпо
дині!»

Ідею апсайклінгу підхо-
плюють і діти. Відповідальна 
за  роботу Банку одягу Ольга 
Кашперська продемонстру-
вала журналістам «Погляду» 
сумочку, яку пошила власно-
руч її 12-річна донька Діана.

У читальній залі Вишгородської центральної районної бібліотеки відбулася презентація ви-
ставки вишитих ікон та рушників «Обереги мальовані ниткою».
Вишгородські майстрині продемонстрували свої роботи — теплі, яскраві, вишиті з любов’ю 

і добрими думками, які справді стали оберегами. Наприкінці минулого століття вишита ікона 
в Україні набула популярності, яка нині тільки посилюється. Це підтверджує й виставка «Обере-
ги мальовані ниткою». На відкриття завітали місцеві майстрині на чолі з Світланою Жовтобрюх, 
вишгородські поети Віктор Кучерук та Олена Альохіна, учні Дитячої музичної школи Вишгорода зі 
своїми викладачами, та читачі бібліотеки.
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— Йоанно, ви приїхали в Україну саме щоб 
виступити перед глядачами Вишгородсько-
го району?

— Так. Це було дуже несподівано, і так 
співпало. Я в Україні була вісім років тому 
під час зйомок фільму про Анну Герман. 
Тоді ми багато знімали саме в Україні. Лише 
5 днів було в Польщі і 5 днів у Хорватії. А все 
інше — у Львові, в Києві, в Криму. Тому мені 
хотілось би побачити, як ви тут живете за-
раз, після складних ситуацій, які виникли 
в Україні. Я хотіла вас підтримати, сказати, 
що ми думаємо про вас. У нас у Польщі за-
раз багато українців. Я  здивована, що все 
змінюється на краще, що складна ситуація 
об’єднує хороших людей, хороші ідеї, і тоді 
твориться щось нове і хороше. Я цьому дуже 
рада.

А сюди мене запросила Алла Хилько, яка 
живе у Нових Петрівцях. Вона сказала: вас 
тут усі люблять, усі пам’ятають, чому ви 
не хочете приїхати в Україну? Я кажу: мене 
ніхто не запрошує. Вона каже: я запрошую! 
Я рада, що мій чоловік і діти мені дозволили 
сюди приїхати.

А ще я  побачилась із Галиною Тимкіною, 
яка працювала у «Стармедіа», яке випуска-
ло фільм про Анну Герман, зараз вона пра-
цює вже в іншому місці, у неї багато проєк-
тів. Я дуже рада, що все відновлюється, що 
Україна добре працює.

— Йоанно, ви зараз чекаєте дитинку. Вам 
не важко їздити на великі відстані?

— Дякую, що ви турбуєтесь, це правда, є 
складнощі. Але вони збадьорюють і спону-
кають діяти. Я  знаю, що мені зараз важче, 
але при цьому маю багато сил, щоб працю-
вати, щоб зустрічатися з цікавими людьми, 
щоб ділитись ідеями, добротою, усмішками, 
і творити щось дуже прекрасне.

— Вашу героїню Анну 
Герман пам’ятають усі. Чи 
є плани зйомок чогось, 
пов’язаного з Україною, з 
Київщиною?

— Про це потрібно за-
питувати продюсерів. Бо 
я  скромна людина, у мене 
родина, у мене двоє дітей, 
чоловік, я живу тихо і спо-
кійно. Але я весь час щось 
хочу робити І якщо ви мені 
запропонуєте, я  з радістю 
зіграю.

— У Польщі у вас багато концертів? Чи ви 
їздите по всьому світові?

— Ні, я  не  їжджу по  всьому світові. Я  й 
концерти почала давати тільки років зо 
два тому, раніше була зосереджена тільки 
на акторській роботі. Але тепер зрозуміла, 

що відчуваю радість від зустрічей, де я са-
мостійно виступаю. А ще побачила, що я — 
може нескромно скажу  — цікава людина, 
щоб поділитися досвідом з людьми. Я дуже 
люблю живий контакт, коли співаю і роз-
мовляю з людьми.

— Про творчі плани. Я вже знаю про один 

ваш творчий план — ви сказали, що хочете 
відкрити бізнес. Це тільки мрії, чи є кон-
кретні дії?

— Якщо вже про це говорять, то це вели-
кий крок до того, щоб мрія здійснилась. Бо 
досі це були тільки мої мрії, а тепер я вже 
дозріла до того, щоб про це говорити. Може, 
хтось з’явиться в моєму колі, хто захоче ра-
зом зі мною щось зробити. Я  чекаю таких 
людей. У мене дуже багато ідей, і не так ба-
гато часу. Тому мені потрібен партнер. Хочу 
створити не просто бізнес для заробляння 
грошей, а щоб це було моє життя.

— Це буде в Польщі, Литві, Україні?
— У мене друзів багато скрізь, думаю, що 

розпочну десь близько, спочатку в Польщі, 
вдома, а  потім… Моя родина в  Литві. Мої 
друзі, я сама з Литви… Подивимось.

«Голова Вишгородської районної ради 
Ростислав Кириченко організував зустріч 
з Йоанною Моро для жіноклідерок нашого 
району, яку провела заступник голови рай
ради Марина Ганіцька. Нас радо зустрічав 
Замокготель «Вишеград». На зустрічі ко
жен розказав про свою діяльність і вплив 
на  розвиток району. Йоанна Моро була 
приємно здивована та вражена взаємоді
єю влади, бізнесу та громадських діячів», 
— зауважили у  Вишгородській районній 
раді. 

ЙОАННА МОРО: «Складна ситуація об’єднує 
хороших людей і хороші ідеї»

 ЕКСЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

  Інна КОСЯНЧУК 
ПОГЛЯД

Польська актриса театру й кіно, співачка, модель і телеведуча, відома українському телеглядачу з серіалу «Анна Герман. Таємниця білого 
ангела», приїхала в Україну, аби виступити разом з українським рок-гуромт G-ART у Вишгородському районі — у Нових Петрівцях та Вищій 
Дубечні. Це були теплі й емоційні зустрічі з глядачами. Невелике інтерв’ю — ексклюзивно для “Погляду”.

 ОСОБЛИВИЙ ТЕАТР

Йоанна Моро народилася і виросла в Литовському Вільнюсі 
у польській родині. У Вільнюсі виступала в польському театрі. 
У 2003 р. переїхала до Варшави. Випускниця Театральної 
академії імені А. Зельверовіча (2007). Прорив у її кар’єрі — роль 
співачки Анни Герман в телесеріалі «Анна Герман. Таємниця 
білого ангела». У червні 2013 року провела 50‑й Національний 
фестиваль польських пісень в Ополе. Має низку нагород 
за творчу діяльність. Знімалася у фільмах «Тальянка», «Анна 
Герман. Таємниця білого ангела», «Пес рудий» тощо.

«PERFECO IN KILABA» ОРГАНІЗУВАВ ФЛЕШМОБ У ВИШГОРОДІ

П рем’єра вистави «Колискова для дракона», яку готують акто-
ри дитячого інклюзивного театру «Perfeco in Kilaba», відбу-
деться 27 жовтня у Вишгороді. А нині учасники театру праг-

нуть привернути увагу громадськості до своєї діяльності. Один з 
таких заходів — флешмоб на підтримку прем’єри, під час якого від-
булось урочисте відкриття муралу за темою майбутньої вистави. І 
дорослі, й діти з ентузіазмом брали участь у флешмобі, і це дійство 
нікого не залишило байдужим. Мурал має нагадувати містянам про 
природу колискової, необхідність обіймів як найвищий прояв лю-
бові до дитини.

Секретар Вишгородської міської ради Тетяна Бражникова назва-
ла флешмоб чудовим і зворушливим і запросила всіх підтримати 
таких щирих акторів — неймовірні відчуття гарантовані!

Дитячий інклюзивний театр «Perfeco in Kilaba» створено з метою 
поєднувати «відмінності», підкреслювати особливості, реалізову-
вати нові творчі завдання, розширюючи доступ для дітей з інва-
лідністю Вишгорода та району до занять театральним мистецтвом.
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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


