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Безкоштовні ліки

РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

Розповсюджується
безкоштовно

Де відпочити
у цьому році

У ЦЕНТРІ   УВАГИ

стор. 4

Тепер медична допомога не прив’язана 
до місця прописки
Кожен українець може обрати медика, незалежно від 

місця прописки чи навіть проживання. Якщо пацієнту 
зручно лікуватися, наприклад, поряд зі своєю роботою, 
він має на це право. Тож ті, хто хочуть відвідувати лікар-
ню міста Вишгород, з 1 квітня мають прийти до обра-
ного медика і підписати з ним контракт. Якщо немає на 
приміті хорошого спеціаліста, можна розпитати у знайо-
мих чи родичів, або ж у реєстратурі. 

Тепер сімейний лікар при обстеженні хворого встановлю-
ватиме діагноз прямо в своєму кабінеті. У разі якщо ква-
ліфікації лікаря не вистачатиме або треба підтвердити по-
ставлений діагноз, він направляє пацієнта до іншого фахів-
ця. Водночас автори реформи застерігають, що без сімей-
ного лікаря вже ніхто не потрапить до спеціаліста вузького 
профілю – всі направлення до кардіолога, хірурга чи лора 
відбуватимуться через медика первинної ланки.

У селах і містах різна специфіка — у сільській місцево-
сті для дітей та дорослих можна обрати одного ескула-
па. Водночас у містах потрібно обирати сімейного лікаря 
окремо для дорослих та дітей, тобто розділення на тера-
певтів і педіатрів залишається. Тепер не потрібно дізна-
ватися, хто твій дільничий лікар, а можна обрати най-
кращого, на свій погляд, медика для всієї сім’ї. 

Пацієнти перетворюються у 
роботодавців для лікарів
Пацієнти фактично стають роботодавцями, які укла-

дають контакти з сімейними лікарями. Поки приписна 
кампанія (процес вибору лікаря і укладення договорів) 
триває у пілотному режимі. Кожен українець може обра-
ти терапевта, педіатра або сімейного лікаря у будь-якому 
медичному закладі, а гроші за ваше медичне обслугову-
вання заплатить держава. 

За словами головного лікаря Вишгородського районно-
го центру первинної медико-санітарної допомоги Окса-
ни Морозової, офіційне населення Вишгорода близько 
28 тисяч осіб, водночас по амбулаторним карточкам, що 
наявні у вишгородській лікарні — налічується близько 
70 тисяч пацієнтів. 

“Зміниться система фінансування. - запевняє голов-
ний лікар. - Раніше розподіл бюджетного фінансуван-
ня відбувається за кількістю прописаних людей у сели-
щі чи місті. То вже скоро будуть виділятися кошти в 
залежності від кількості підписаних договорів. Вишго-
родський район готовий на 70% відсотків до укладання 
декларацій. Практично у всіх є комп’ютерна техніка, 
яка обов’язково потрібна для підписання декларацій. Є 
невеликі проблеми з проведенням інтернету в деяких 
селах — провайдерів досить мало. А укласти договір не 
можна буде без інтернету”.
Сімейний лікар має бути зареєстрований в електронній 

базі, тоді за наявності паспорту, ідентифікаційного коду та 
мобільного телефону можна записуватися в перелік його 
пацієнтів. Для підписання декларації з педіатром потріб-
но взяти свідоцтво про народження дитини та документи 
(паспорт і код) обох його батьків або опікунів.

В середньому по часу процес реєстрації займатиме 25 
хвилин. Після надходження на телефон коду підтверджен-
ня прізвище пацієнта потрапляє в електронний реєстр.  

Також Оксана Морозова повідомила, що Вишгород-
ській районній лікарні дали три місяці — а саме квітень, 
травень та червень - для того, щоб всіх зареєструвати. Ті 
ж пацієнти, які не встигнуть зареєструватися протягом 
цих місяців, зможуть це зробити по факту звернення 
до лікарні. Особу, яка звернулася до медичної установи, 
зможуть обслужити тільки після підписання контракту. 

Запровадять нове фінансування 
медичних установ
Вже з 1 липня планується зовсім інше фінансування 

медичних закладів. Держава збирається платити за кон-
кретно надані пацієнту послуги. Для цього всі лікарі ста-
нуть ФОПами, отримають ліцензію і укладатимуть дого-
вір з Національною службою здоров’я. Саме вона розпо-
ділятиме кошти між лікарями або лікарнями відповідно 
до запитів пацієнтів. 

Між лікарями з’явиться конкуренція
Лікарі, у свою чергу, конкуруватимуть за пацієнтів, 

оскільки ті зможуть самі вибирати спеціаліста і поміня-
ти його, якщо він не влаштує. Під час тестового періо-
ду, а саме протягом півроку, змінити фахівця можна буде 
скільки завгодно разів. Потім — лише раз на рік. Кіль-
кість укладених з пацієнтами договорів впливатиме на 
обсяг коштів, які лікар отримає від держави. 

“Максимум 2 тисячі пацієнтів зможуть підписати де-
кларацію з одним сімейним лікарем. З такою ж кількістю 
людей зможе працювати терапевт. Водночас один педі-
атр має право обслуговувати тільки одну тисячу дітей”, 
- каже головний лікар. Виняток - коли лікар працює в селі, 
де проживає більше 2 тисяч людей.

В МОЗ закликають українців не давати гроші за обслу-
говування в державних та комунальних закладах охорони 
здоров’я. За дітей і пенсіонерів держава платитиме медику 
740 грн на рік, а за дорослого працездатного – 370 грн. Від 
цих коштів і залежатиме зарплата сімейного лікаря.

“Є маніпуляція фактом, що лікарям обіцяють дуже ве-
ликі зарплати, - стверджує сімейний лікар Олексій Чер-
няхівський. - Як тільки медик починає з цим стикати-
ся, все виявляється не так. Плутається сума доходу з 
сумою, яку виділяють на конкретного лікаря”. У цей бю-
джет входять: оренда кабінету, оплата роботи лікаря, 

Питання забезпечення пільгових вну-
трішньорайонних та обласних автопере-
везень окремих категорій громадян сьо-
годні стоїть дуже гостро і потребує термі-
нового вирішення, – запевняють в Вишго-
родській районній державній адміністра-
ції. Якщо найближчим часом питання не 
буде врегульовано, це може викликати по-
силення соціальної напруги в регіоні. 

“На сьогоднішній день це 0% - відшкоду-
вання перевізника з державного бюдже-
ту за пільгові перевезення, - підкреслює 
голова Вишгородської районної дер-
жавної адміністрації В’ячеслав Савенок. 
Водночас кількість пільговиків збільши-
лася. На своїх плечах автотранспортні 
підприємства не можуть нести цей тя-
гар пільгових перевезень. Тому почали-
ся скандали, суперечки. Водії знервовані, 
зіпсований настрій у людей, які за все 

своє життя заробили це право — безко-
штовного проїзду”.
Тому очільник на нараді з питань тран-

спортного забезпечення пільгових кате-
горій громадян закликав можновладців 
знайти механізм відшкодування пільго-
вих перевезень у районі. Компроміс між 
адміністрацією, сільськими радами, на-
селенням та перевізниками має бути до-
сягнуто обов’язково.

Директор ТОВ «Димерське АТП» Рус-
лан Грицаєнко бідкається: “Якщо взяти 
результати за 2017 рік — то це 155-165 
тисяч гривень на місяць збитків. Це без 
врахування зростання ціни на паливо та 
без збільшення цін на квитки у 2018 році”. 

У ході обговорення було вирішено, що 
голови сільських рад поки що тільки ліво-
го берега нададуть пропозиції до райдер-
жадміністрації щодо виплати компенсації 

перевізникам з місцевих бюджетів. “Буде 
солідарна система компенсації послуг. Ви 
— сільські ради — зберете виконком, депу-
татів, поспілкуєтеся з місцевими жите-
лями. Потім зі своїми пропозиціями при-
йдете і повідомите, скільки може компен-
сувати перевізникам сільська рада. Решту 
ми будемо закривати з районного бюдже-
ту. Тільки там ми вирішимо цю пробле-
му.” - запевнив В’ячеслав Савенок.

За результатами пропозицій від сіль-

ських голів буде проведена наступна на-
рада з питань транспорту. 

Водночас очільник підкреслив, що в 
цьому році район не зможе допомогти з 
відшкодуванням, адже наразі є більш на-
гальні проблеми — зарплати працівни-
кам Центральної районної лікарні, меди-
каменти та необхідні ремонти медичного 
закладу. На що потрібно виділити з ра-
йонного бюджету 18 мільйонів гривень. 

Пільговики мають право користуватися громадським транспор-
том безоплатно. Це право гарантоване державою, законами. 
Водночас держава не знайшла чіткого механізму повного 
відшкодування перевізникам збитків від перевезення 
населення пільгових категорій.

Безоплатний проїзд для пільговиків
Продовження на сторінці 3.

Зміни в медицині Вишгорода
Із квітня у Вишгородському районі пацієнти

перетворюються на роботодавців для лікарів.
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Командування ВЧ3027 Національної гвардії України (м. Вишгород) 
інформує, що протягом 2018 року, щоденно, з понеділка по суботу 
включно, на території стрільбища вказаної ВЧ з 09:00 до 18:00, а 
також з 20:00 по 02:00 (при проведенні занять уночі) будуть прово-
дитися вправи зі стрільби.

Знаходиться військове стрільбище у Вишгороді по вулиці Генера-
ла Кульчицького, 1.

З метою недопущення випадків загибелі та травмування цивільних 
осіб внаслідок виконання вправ зі стрільби просимо зважати на не-
безпеку, пов’язану з перебуванням в районі дислокації військового 
стрільбища ВЧ3027.

З лютого «доступних ліків» ста-
ло більше. Уряд розширив програ-
му «Доступні ліки», за якою мож-
на отримати препарати від хро-
нічних захворювань в аптеці за ре-
цептом безкоштовно або з незнач-
ною доплатою. З лютого 2018 року 
перелік препаратів, що входять до 
програми, збільшився на 20%.

Пацієнт може обміняти рецепт 
на ліки у будь-якій аптеці, що 
підписала договір з місцевим ор-
ганом влади, долучилася до про-
грами і має наліпку “Доступні 
ліки”. За останніми даними у мі-
сті Вишгород також можна ско-
ристатися програмою, але поки 
що в одній аптеці КП «Вишго-
родська ЦР аптека №23» по ву-
лиці Шолуденка 6. Механізм від-
шкодування вартості ліків (реім-
бурсації) поширюється на серце-
во-судинні захворювання, діабет 
ІІ типу та бронхіальну астму.

47 препаратів з оновленого пе-
реліку можна отримати в апте-
ці безкоштовно за рецептом лі-
каря. Найдешевший з них Ена-
лаприл (від серцевих захворю-
вань) українського виробника, 
який коштує 4,76 грн., найдорож-
чий – Пульмікорт (від бронхіаль-

ної астми) швецького вироб-
ника, вартість якого 878,54 грн. 
Вартість цих препаратів повністю 
компенсує держава, їх надають 
безкоштовно, за інші препарати 
пацієнт здійснює незначну доп-
лату. Гроші за надані громадянам 
ліки за цією програмою держава 
перераховує аптечним закладам. 
З початку дії програми аптекам 
було перераховано з бюджету за 
ліки понад 600 мільйонів гривень.

Процедура отримання «до-
ступних ліків» не змінилась. Як 
і раніше, для того, щоб отрима-
ти препарати за програмою «До-
ступні ліки», потрібно зверну-
тись за рецептом до лікаря пер-
винної ланки – сімейного ліка-
ря чи терапевта, що працює в 
поліклініці, амбулаторії або має 
власну практику. Тільки він має 
право виписати рецепт на ліки, 

що беруть участь в програмі.
В рецепті лікар вказує не тор-

гову назву препарату, а діючу 
речовину. З рецептом потрібно 
прийти до аптеки з позначкою 
«Доступні ліки» і обрати препа-
рат, який містить вказану в ре-
цепті діючу речовину, та отри-
мати його безкоштовно або з не-
значною доплатою. Кількість ап-
тек, де можна отримати доступ-
ні ліки, постійно збільшується і 
на сьогодні до участі в програмі 
долучились понад 6760 аптек – 
це кожна третя аптека в країні.

Як і де скористатися програ-
мою «Доступні ліки», можна діз-
натися за телефоном цілодобової 
«гарячої лінії» – 0 800 50 72 50. 

Департамент інформації та 
комунікацій з громадськістю 
Секретаріату Кабінету 
міністрів України 

В аптеці Вишгорода можна 
отримати безкоштовно 
близько 50 препаратів

Проект з роздільно-
го збирання побутових 
відходів триває. У ли-
стопаді у місті розмісти-
ли чимало жовтих кон-
тейнерів для сортуван-
ня сміття. Містяни жва-
во відреагували на таке 
нововведення і одразу 
підключилися до роз-
ділення побутових від-
ходів. Тож Українська 
Пакувально-Екологіч-
на Коаліція переходить 
до нового етапу роз-
витку цього експери-
менту. Тепер у дворах та 
на вулицях Вишгороду кольо-
рових контейнерів побільшає. 
До жовтих  баків, в які містя-
ни активно складають відхо-
ди упаковки, додали зелені кон-
тейнери. В них потрібно вики-
дати скло. Це пляшки, банки та 
інша скляна тара. Зверніть ува-
гу на те, що до скляних відхо-
дів не відносяться лампочки, 

кераміка, кришталь, жаростій-
кий скляний посуд, автоскло та 
віконні склопакети. Все пере-
раховане до зелених контейне-
рів викидати не можна. Пляш-
ки можна не мити, а от скляну 
тару з-під їжі (соуси, пасти, ди-
тяче харчування, консервація 
тощо) - треба обов’язково мити! 
- зазначає громадська організа-
ція “Чисто. Вишгород”.

На вулицях Вишгорода з’явилися 
перші зелені контейнери

медсестри (фельдшера), прості 
витратні матеріали та часткове 
покриття аналізів. Близько по-
ловини цих коштів — видатки 
практики, все інше — зарплата 
працівників (лікаря, медсестер, 
фельдшерів). 

Олексій Черняхівський дуже 
сумнівається у тому, що сімей-
ний лікар зможе заробити біль-
ше, ніж заробляє зараз, хоча на-

вантаження зросте. “Важли-
ве питання: чи не буде від цьо-
го страждати якість обслугову-
вання пацієнтів? Адже багато — 
не означає — добре. Також лікар, 
крім прийомів, повинен встигну-
ти дізнатися про нові підходи у 
лікування, сходити на конферен-
цію, - стверджує медик. - Це я не 
кажу під час робочого часу, але у 
медика мають залишатися сили 
на все це після роботи. А моти-
вація займатися розвитком з 

таким шаленим темпом роботи 
буде досить низькою”. 

Виклики медиків додому 
відміняються
Сімейна медицина передба-

чає, що пацієнт може звернутися 
до фахівця в будь-який день, при 
цьому уникаючи черг в реєстрату-
ру і до лікаря. Також клієнти в цьо-
му випадку звільнені від обов’яз-
кової наявності талончиків.

“Дуже великий плюс — не буде 
викликів додому, - запевняє голов-

ний лікар Центру первинної ме-
дико-санітарної допомоги. -  На-
разі прийом дільничого лікаря — 4 
години. Решту — ще 4 години — 
він ходить по своєму району. За ці 
4 години медик може виконати 8 
викликів, водночас за цей час він 
би міг прийняти в кабінеті міні-
мум 30 пацієнтів. Тобто за 8 го-
дин прийме 60 хворих. Їх можна 
буде розбити по часу, щоб черг не 
було і пацієнти приходили на пев-
ний час за попереднім записом”.

Але поки для реалізації заду-
маного Вишгородській лікарні 
не вистачає приміщення, - ствер-
джує Оксана Морозова. Нара-
зі обіцяють розширення і тоді 
Вишгородський центр первин-
ної допомоги зможе розмісти-
ти всіх сімейних лікарів. Тоді, за 
словами головного лікаря, мож-
на буде забути про черги.

Наталія ПРОЦЕНКО

Зміни в медицині Вишгорода. Із квітня 
у Вишгородському районі пацієнти 
перетворюються на роботодавців для лікарів.
Закінчення. 
Початок на сторінці 1.

Увага! У Вишгороді 
проводитимуть

навчальні стрільби!

Причини нестачі дитсадків та 
шкіл у місті можна вирішити, 
прийнявши новий генплан

Наболілі питання нестачі місць у дит-
садках та школах, зелених зон та перена-
вантаження транспортних розв’язок мі-
ста вже могли б бути вирішені, - запевня-
ють можновладці. “У Вишгороді місцева гро-
мада скаржиться на нестачу місць у дит-
садках, школах. А чому все це відбувається. 
Все тому, що будівництво масштабне у мі-
сті ведеться у зелених зонах, на присадиб-
них земельних ділянках, як правило ведеть-
ся будівництво на землях, які не мали цільо-
вого призначення бути забудованими висо-
тками, - стверджує народний депутат Укра-
їни сьомого скликання Ігор Мірошничен-
ко. Схеми земельного дерибану у Вишгороді - 
присутні. Виділяються земельні ділянки гро-
мадянам, а вони є підставними особами. А 
потім “дивним чином” ці землі опиняються 
в руках однієї особи - забудовника.”. 

Тож єдиним виходом, за його словами, є 
затвердження нового генерального пла-
ну міста. Саме його поява зможе контро-
лювати законність новобудов та створи-
ти кращі умови для життя містян.

Під час 37 сесії Вишгородської міської 
ради VII скликання генеральний план 
обговорювався дуже активно. Адже саме 
його прийняття змінить ситуацію у мі-
сті.“Генеральний план пройшов експерти-

зу. На сьогоднішній день він знаходиться 
десь між інститутом і обласним депар-
таментом архітектури. Чому він там. 
Всі кивають один на одного. Ніяких біль-
ше погоджень не потрібно. Я буду це пи-
тання підіймати на найвищих рівнях, - 
запевняє очільник міста Олексій Момот. 
- Ми без цього документу наразі у дуже 
важкому становищі. Там передбачено 4 
школи, 6 садочків, розширення кладови-
ща. Бо через два місяці на цьому кладови-
щі ніде буде ховати померлих”. 

Також новий генплан передбачає по-
яву третього виїзду з міста, що полег-
шить транспортне навантаження. А саме 
йде мова про район ЖК “Яросливичі” та 
вулиці Кургузова. Планується виїзд на 
верхню трасу і одразу на Оболонь. 

Ще не менш важливе питання розгляда-
лося під час сесії - внесення змін до бю-

джету на 2018 рік. А саме -  перерозподіл 
бюджетних залишків з минулого року. 
Спершу планувалося 1,5 млн грн відда-
ти на будівництво горезвісного майбут-
нього парку між садовим товариством 
“Енергетик” та вулицею Кургузова. “Вже 
третій рік чекає громада на парк. На-
решті розробили проект і заклали кош-
ти в бюджет на будівництво цього пар-
ку. Навіть через корупційні схеми почали 
з’являтися земельні ділянки на території 
майбутньої зони відпочинку. Ми не хоче-
мо втратити шанс все ж таки створи-
ти там парк”, - бідкається Віталій Сар-
дак, депутат Вишгородської міської ради.

Водночас депутати вирішили із 1,5 млн 
грн на парк 600 тис. грн відвести на екс-
трену ситуацію по вулиці Шевченка 9 А, 
а саме на відновлення ліфтів, бо вони на-
разі в аварійно-небезпечному стані. А 

450 тис. грн на закупівлю інсуліну. Адже 
наразі Вишгородська районна лікарня за-
безпечена цим препаратом лише на пів-
року — до середини 2018-го.

Наразі вже виділено майже 2 млн грн 
і цього року кошти підуть на зведення 
довгоочікуваного парку. Але цього не 
вдосталь — запевняє мер Вишгорода.

“Ми хотіли додати до парку ще півто-
ра мільйона, щоб зробити його швидше і 
більш кращим. Але депутати вирішили 
по-іншому. Там територія дуже велика. 
Ці 2 млн для такої території — це ніщо. 
Але ми зробимо все можливе, щоб основні 
роботи зробити цього року”.

На сесії були також присутні жителі са-
дового товариства “Енергетик”, яке не 
перший місяць веде перемовини із забу-
довником “Ярославичів-2”. Вони вкотре 
закликали будівельну комісію до наступ-
ної сесії міської ради надати звіт, що саме 
вирішено стосовно цих висоток. 

Олександр МЕРЕЩЕНКО

“Генплан міста чекаємо, парк - буде” - Момот

У міській раді запевняють:
парку — бути!
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У Вишгородській лікарні підбили 
підсумки минулого року. 
15 лютого відбулася медична 
рада «Про підсумки роботи галузі 
охорони здоров’я Вишгородсько-
го району за 2017 рік та пріори-
тетні напрямки роботи в 2018». З 
доповідями виступали завідувачі 
відділень Вишгородської цен-
тральної районної лікарні та 
керівники медичних установ.

За словами медиків, у Вишгородській 
лікарні чимало невирішених питань. 
“На першому місці — кадрова проблема. 
У нас є вакантні ставки і лікарські, і се-
стринські. У зв’язку зі зростанням насе-
лення Вишгорода та району співробітни-
кам лікарні працюється дуже важко — на 
межі”, - бідкається Катерина Гордієнко, 
завідувач приймальним відділенням.

Водночас і медичне обладнання не в най-
кращому стані. “Не варто забувати про 
необхідність амортизації апаратури. У 
зв’язку зі зростанням кількості населен-
ня навантаження на обладнання збільшу-
ється. Воно часто виходить з ладу”, - за-
значила Алла Дузенко, завідувач кліні-
ко-діагностичною лабораторією.

Зростання населення міста та району 
несе за собою ще одну проблему — тіс-
ні умови перебування в поліклініці. По-
ліклінічне відділення в одній будівлі 
межує з Вишгородським районним цен-
тром первинної медико-санітарної допо-
моги. Через це і черги до лікарів, і сварки 
під кабінетами.

За словами завідувача поліклінічним 
відділенням Вадима Гордієнка, для ви-
рішення проблеми потрібне виділення 
окремого приміщення для сімейної ме-
дицини. “Розподіл двох структур важ-
ливий ось чому: черги в коридорах та 
біля реєстратури зменшаться, а насе-
лення буде не таким невдоволеним, як 
зараз. Прийом пацієнтів буде відбува-
тися у більш спокійних умовах”.

Головний лікар Вишгородської ЦРЛ 
Іван Клюзко підтвердив, що саме роз-
ділення двох структур покращить ситу-
ацію в лікарні. “У нас некеровані пото-

ки пацієнтів, які знаходяться у будівлі 
нашої поліклініки. Звичайно, коли про-
водилася реформа первинної ланки цілі 
були досить благородними — розділи-
ти, оптимізувати і створити. Але піс-
ля того, як все це відбулося, то вияви-
лося, що в одній будівлі знаходиться дві 
структури. І у кожної структури є свій 
адміністративний апарат, який пови-
нен мати свої робочі місця, відділ кадрів, 
який повинен мати свої робочі місця. У 
кожної структури є співробітники, які 
повинні розділити те, що належало од-
ній структурі на дві частини. І замість 
того, щоб покращити — ми погіршили 
якість наданої медичної допомоги”.

Тож, за словами очільника лікарні, на те-
риторії лікувального закладу знаходить-
ся пуста будівля, до якої ніяк не можуть 
дійти руки. Тому головний лікар звернув-
ся до можновладців міста та району з про-
ханням дати цю будівлю Вишгородському 
районному центру первинної медико-сані-
тарної допомоги. “Стоїть будівля, яка про-

стоїть 1,5-2 роки, 
а потім може за-
валитися. На сьо-
годнішній день пи-
тання лиш у Мі-
ністерстві охоро-
ни здоров’я. Я хо-
джу, постійно на-
гадую їм про це. 
Давайте об’єднає-
мо сили і організу-
ємо якийсь більш 
ефективний ме-
тод впливу на цю 
ситуацію. Ми по-
винні повернути 
цю будівлю у влас-
ність нашого ра-
йону і тоді зможе-

мо розраховувати на більш якісну медичну 
допомогу для первинної ланки”.

Тоді, за словами ескулапа, можна буде 
забути про черги. Водночас це не вирі-
шує питання зношеного обладнання та 
потреби збільшення штату працівників 
медичного закладу. А саме — не вирішу-
ється проблема фінансування лікарні. На 
що Іван Клюзко відповів: “Абсолютно ло-

гічно на сьогоднішній день, щоб ми зроби-
ли зустрічний крок в сторону реформу-
вання вторинної ланки надання медичної 
допомоги — це перехід на некомерційний 
заклад. Зараз ми є розпорядниками ко-
штів. Коли ми отримаємо новий юридич-
ний статус, ми не тільки станемо роз-
порядниками коштів, а й отримувачами 
коштів за надану медичну послугу”. 

За цих умов лікарні матимуть можли-
вість самостійно планувати свою фінан-
сову, кадрову діяльність, будувати влас-
ну структуру тощо. Головні лікарі мати-
муть змогу використовувати кошти та 
приміщення, а також обирати персонал. 
Зекономлені за рік кошти не будуть по-
вертатися до бюджету, а залишатимуть-
ся в лікарні. 

Також, за словами ескулапів, лікарня 

зможе організувати надання платних по-
слуг, яких наразі немає у медичному за-
кладі. Наприклад, приймати пацієнтів у 
вихідні, а знаючи ціну послуги та кіль-
кість записів стане зрозуміло, скільки за-
робить за це лікар та установа в цілому.

Наталія ЄРОФЕЄВА

Відтоді, як Україна отримала незалеж-
ність, зросло ціле покоління, яке вже не 
пам’ятає радянського минулого. Укра-
їна пережила декілька Майданів, і ко-
жен з них давав нам надію,  залишаю-
чи по собі лише відчуття розчаруван-
ня. Водночас ми усвідомили, що краще 
життя неможливо отримати, співаючи 
пісні, розмахуючи прапорами і навіть 
гинучи під кулями. 

Задля кращого життя громадян у нашій 
державі необхідна щоденна праця, нові 
лідери та нові ідеї. Ідеї, які об’єднають 
людей у потужну силу, а початок всьому 
— свідомі громадяни та сильна громада.

Україна вкотре переживає нелегкі часи. 
З одного боку, триває війна, й імперсь-
ка Росія намагається нав’язати нам свою 
волю. З іншого — корумпована влада та 
чиновники, які відбирають у народу ос-
таннє. Корумпованих чиновників об’єд-
нує ідея особистого збагачення, у них 
відсутня совість і діє принцип кругової 

поруки. Вони мають нерухомість за кор-
доном, тому їм байдуже майбутнє Украї-
ни. Цей внутрішній ворог — не менш не-
безпечний, ніж зовнішній.

Ми українці, і кожен з нас прагне світ-
лого та заможного майбутнього для своїх 
дітей на нашій українській землі. І якщо 
ми прагнемо змін у суспільстві, в яко-
му живемо, то маємо починати їх із себе. 
Свідомі громадяни мають нести ці змі-
ни через порядні вчинки і нетерпимість 
до зла, яке зараз нас оточує. Ця нелегка 
дорога розпочинається з усвідомлення 
того, що окрім нас ніхто не змінить наше 
майбутнє. І якщо ми не почнемо ці зміни 
в нашому суспільстві, їх змушені будуть 
втілювати наші діти. 

Саме тому я закликаю небайдужих лю-
дей до об’єднання зусиль і запрошую до 
співпраці в рамках «Громадської ініціа-
тиви», яка працюватиме задля громади 
Приірпіння і Київщини. 

“ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА ОЛЕКСІЯ ЗІНЕВИЧА”

Так, на сьогодні вже створена та пра-
цює низка незалежних регіональних 
засобів масової інформації, а саме:

Регіональна газета “Погляд” — регіо-
нальна газета “Погляд” — суспільно-по-
літичне видання накладом 75 000 при-
мірників, виходить двічі на місяць, має 
широку аудиторію, розповсюджуєть-
ся безкоштовно через власну мережу 
кур’єрів у кожну поштову скриньку Ір-
пінського регіону;

Телеканал «Погляд» — єдиний регіо-
нальний телеканал в медіапросторі Ір-
пінського регіону, що транслює програ-
ми власного виробництва, широко та 
об’єктивно висвітлює всі сторони жит-
тя Київського регіону;

Інформаційні портали в мережі Інтер-
нет та на Facebook;

Телеканалом «ПравдаТут Київ» — 
24 години цифрового аналогового та 
цифрового ефірного мовлення на добу, 
завжди цікавий інформаційно-розва-
жальний контент.  

Створено юридичну компанію
“Правоексперт”. 
Спільно з громадськими активістами в 

інтересах громади подано десятки позо-
вів, завдяки яким збережено десятки гек-
тарів лісу, продовжується боротьба про-
ти хаотичної забудови та незаконного зба-
гачення чиновників. Сотням малозабезпе-
чених людей надається кваліфікована пра-
вова допомога. Спільно з телеканалом “По-

гляд” започатковано програму “Право зна-
ти”, яка підвищує правову грамотність се-
ред широких верств населення.

Створені й працюють програми пільго-
вого підключення та обслуговування ма-
лозабезпечених верств населення групою 
компаній, що функціонують під брендом 
“Бест”. Це дозволяє пенсіонерам та людям 
з обмеженими можливостями суттєво еко-
номити на разових і щомісячних платежах.

У рамках “Громадської ініціативи” нада-
ється допомога громадським та релігій-
ним організаціям, незалежним ЗМІ та 
громадським активістам, проводяться 
спільні соціальні заходи.

Ми створюємо “Громадську ініціати-
ву” з метою об’єднання патріотів, ро-
зумних та щирих людей. Давайте єдна-
тися, дискутувати і працювати на грома-
ду. Ми здолаємо непорозуміння заради 
спільної мети — кращого життя в нашо-
му Приірпінні та на Київщині!

Якщо ви маєте активну громадянську 
позицію, ідеї, бажання і сили змінювати 
життя в Приірпінні та на Київщині — ста-
вайте поруч, будемо працювати разом.

Телефонуйте:
 (097) 111-91-91, (063) 111-91-91

Сторінка Олексія Зіневича 
у соціальній мережі 

www.facebook.com/zinevych.oleksii

У рамках діяльності “Громадської 
ініціативи” ми надаємо

інформаційну підтримку та 
кваліфіковану юридичну допомогу.

Античне медобладнання та 
катастрофічна нестача фахівців

• АКТУАЛЬНО •
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Інна Коміс

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ •

Ви вже думали над тим, 
куди відправитися на 
відпочинок у 2018 році? 
Туристична агенція “Mint 
Travel” пропонує вам де-
кілька країн для комфорт-
них і безпечних подорожей 
з друзями та родиною.

Туніс 
Унікальність цієї країни поля-

гає в тому, що тут є відпочинок 
на будь-який смак. Їдете сім’єю? 
Тихий та спокійний відпочинок в 
Табарке — для вас. У вас галасли-
ва дітвора, якій подавай розваги? 
Ваш вибір — курорт Хаммамет, 
знаменитий своїм аквапарком 
«Carthage Land». Бажаєте влашту-
вати романтичний вікенд? Звер-
ніться до “Mint Travel”— вам під-
кажуть, коли в Тунісі травневий 
Фестиваль троянд і допоможуть 
організувати справжню роман-
тичну казку. Активний відпочи-
нок в Тунісі представлений широ-
кими можливостями: гра у гольф, 
дайвінг, серфінг на морських хви-
лях, яхтинг тощо.

Австрія
Це приголомшлива країна з ди-

вовижною архітектурою. Ав-
стрія схожа на справжню казку: 
кав’ярні, старі таверни, гірсько-
лижні курорти. Окрім Відня, ре-
комендуємо вам обов’язково від-
відати Зальцбург. Це місто нази-
вають “Римом Півночі” за при-
голомшливу красу і велику кіль-
кість церков та соборів. Мож-
на відправитися на самостійну 
екскурсію, взявши безкоштовну 
карту, або приєднатися до знаме-

нитого турне “Звуки музики”.

Таїланд
Ця буддійська країна прекрас-

но підходить для подорожі з 
друзями або родиною. Якщо ви 
ще ніколи не їздили без компа-
нії, то вона може легко стати 
першою у вашому списку. Люди 
тут неймовірно доброзичливі, 
недарма друга назва Таїланду — 
“Земля усмішок”. Пляжі тут ви-
глядають, неначе на картинці, а 
столиця Бангкок є одним з най-
більш захоплюючих міст в Азії. 
Завдяки романтичним пляжам, 
культурній півночі і гедоністич-
ному півдню Таїланд може стати 
саме тим, що вам потрібно.

Греція
Якщо ви любите прекрасні ос-

трови, історію і древні храми, то 
вам варто звернути увагу на Гре-
цію. Прекрасний діалог історії і 
яскравої сучасної культури ро-
бить цю країну неймовірною. Гре-
ція безпечна для мандрівників, 
адже місцеві жителі тут дуже до-
брозичливі і завжди готові при-
йти на допомогу. А ще в цій країні 
вас неодмінно підкорять подоро-
жі островами і вітрильні прогу-
лянки з родиною та друзями.

Японія
Це країна з незвичайним коло-

ритом і древньою культурою. Її 
столицю Токіо називають “боже-
вільним” містом завдяки швид-
кому ритму життя. Ніде більше 
ви не побачите місця, де висо-
кі хмарочоси стикаються з древ-
німи храмами. Відвідайте також 

узбережжя з чистими синіми во-
дами і гору Фудзі — її активний 
вулкан є не тільки символом на-
тхнення, але й популярним міс-
цем паломництва. Приїжджайте 

в Японію в березні і квітні, щоб 
застати цвітіння сакури. У То-
кіо краще їхати з вересня по ли-
стопад. А милуватися Фудзія-
мою — з липня по серпень. А ще 
тут найкраща залізниця в світі, і 
вам просто необхідно вирушити 
в дорогу поїздом.

Швейцарія
Хоч поїздка в цю країну і обій-

деться дорожче за інші, але жод-
на з них не зможе зрівнятися зі 

Швейцарією за красою пейза-
жів. Їдьте поїздом до сніжної 
вершини і відпочиньте біля озе-
ра або відвідайте шоколадні ма-
газини в Цюріху. Найкращий 
час для поїздки в цю країну — з 
травня по серпень. Варто відзна-
чити, що поїзди у Швейцарії до-
сить дорогі, тому краще скори-
статися Swiss Pass — системою, 
яка дозволяє певний час їзди-
ти будь-яким видом транспорту 
(потягом, автобусом, човном).

Де відпочити у 2018-му році?
Туристична агенція “Mint Travel” завжди до-
поможе підібрати для вас та вашої родини 
цікавий і безпечний відпочинок, про який ви 
давно мріяли.

• Довідка
Туристична агенція “Mint Travel” 
динамічно розвивається у Київ-
ській області, працює лише з пе-
ревіреними партнерами та має 
найнижчі ціни в регіоні. Мене-
джери “Mint Travel” завжди в 
курсі останніх туристичних по-
дій. Ви можете отримати кон-
сультацію з приводу особли-
востей та звичаїв країни вашо-
го відпочинку, а також із питань 
страхування, візи та іншого. Вам 
не потрібно самостійно вивчати 
всю готельну базу країни, пода-
вати документи на візу, оформ-
лювати страховку та організову-
вати трансфер. 
Весь цей комплекс послуг “Mint 
Travel” організує для вас. Всі за-
пити оброблюються максималь-
но швидко у будь-який зруч-
ний для вас спосіб (e-mail, Viber, 
Skype або телефоном). Крім 
того, на вас очікують постійні 
розіграші, акції, цікаві пропози-
ції та приємні подарунки.

DHCP: мистецтво управління
IP-адресами

А ось налаштувати обладнання, щоб послуга працю-
вала стабільно та без помилок, може бути складно для 
пересічного користувача. Логічним кроком у даній си-
туації буде відмова від усіх налаштувань – просто під-
ключити кабель до пристрою та користуватися Інтер-
нет-послугою. Проте не кожен провайдер підтримує 
таку можливість. Але вихід є.

Компанія «Бест» прагне надавати максимально якісні 
та стабільні послуги, щоб клієнти якомога менше зверта-
лися до технічної підтримки. І, звичайно, коли розгляда-
ється питання про технології надання послуг, далеко не 
останню роль відіграє простота їх підтримки. Технологія 
DHCP, поза всякими сумнівами, ідеальний варіант.

Що таке DHCP?
DHCP — це технологія, призначена для автоматич-

ного присвоєння мережевих налаштувань пристро-
ям, яким підключено Інтернет-кабель. Усе дуже про-
сто. Мережевий пристрій, побачивши підключений ка-
бель, відправляє у мережу спеціальне повідомлення, 
зміст якого, зводиться приблизно до наступного: «Дай 
мені налаштування, щоб я зміг правильно працювати». 
DHCP-сервер у відповідь автоматично надає мереже-
ві налаштування для коректної роботи пристрою у цій 
мережі. Такий обмін займає декілька секунд. Резуль-
тат: на пристрої автоматично починає працювати Ін-
тернет**, без будь-яких зайвих зусиль.

* - безкоштовне підключення Інтернет-послуги 
можливе до помешкання багатоповерхового будинку;

** - зверніть увагу, що у компанії діє прив’язка до 
МАС-адреси мережевого пристрою. Щоб зареєстру-
вати нову МАС-адресу, скористайтеся особистим ка-
бінетом (розділ «Послуги»). 

На сьогоднішній день підключити Інтернет до помешкання не складає проблеми.
Ця процедура швидка та безкоштовна*.

Переваги технології:
1. Для підключення до мережі пристрій має бути на-

лаштований відповідним чином. З тих пір, як вико-
ристання DHCP дозволило автоматично отримува-
ти налаштування від Інтернет-провайдеру, виробни-
ки мережевого устаткування самостійно налаштову-
ють пристрій на такий режим. Тому купити – підклю-
чити – користуватися**, зараз актуально, як ніколи.

2. Специфіка роботи динамічного протоколу ви-
ключає вірогідність того, що два пристрої отрима-
ють однакові мережеві налаштування, що інколи 
трапляється в ситуації ручного вводу налаштувань 
статичного IP.

3. Протокол DHCP значно полегшує налаштування 
мережі для системних адміністраторів, внаслідок ав-
томатичної роздачі мережевих налаштувань сервером.

4. Використання технології DHCP зводить нані-
вець помилки та їх вплив на мережу, які інколи до-
пускають самі користувачі.

5. Оскільки налаштування видаються автоматич-
но, пристрої можуть вільно перемикатися між різ-
ними мережами** без необхідності прописувати усі 
параметри вручну. 

Налаштування та використання послуги Інтернет 
має бути легким та зручним, що не віднімає багато 
часу користувача. Це норма Інтернет-послуг сього-
дення. Обравши Інтернет від Компанії «Бест», ви от-
римаєте гарантовану надійність, якість та швидкість. 
Підключення послуг виконується висококваліфіко-
ваними спеціалістами, а сучасні технології передачі 
даних роблять налаштування домашньої мережі при-
ємним, швидким та якісним (навіть, якщо у вас немає 
достатнього досвіду).

Олена СТЕЦЬ
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Довідник свідомого громадянина:
обов’язки депутата місцевої ради
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У селі Нові Петрівці поліція за-
тримала 63-річного чоловіка, 
який намагався підірвати трьох 
однокласників. Він кинув грана-
ту Ф-1 на приватне подвір’я. В ре-
зультаті вибуху в реанімацію по-
трапили троє чоловіків-одноклас-
ників із травмами різного ступе-
ню тяжкості.

З місця події правоохоронці 
вилучили уламки корпусу гра-
нати та інші речові докази. Також 
від вибуху загинув пес 53-річ-
ного потерпілого господаря. 
В ході оперативно-розшукових 
заходів, зокрема опитування 
свідків, поліцейським вдалося 
встановити, що до трагедії при-
четний місцевий житель, який 
мав конфлікт із власником бу-
динку. Чоловіка затримали че-
рез кілька годин.

Головне управління 
Національної поліції в 

Київській області

Міністерство юстиції підготувало 
всім закоханим подарунок

У День святого Валентина про-
йшла акція під назвою “Кохан-
ня поза часом”. Ідея з’явилася у 
зв’язку з тим, що охочих зареє-
струвати шлюб у цей день вия-
вилося чимало. Отже, молодят, 
які подавали заяву про держав-
ну реєстрацію шлюбу 14 люто-
го, чекав цікавий та індивідуаль-
ний обряд заручин, а наречених, 
що реєстрували цього дня свій 
шлюб, - яскравий день, напов-
нений сюрпризами та подарун-
ками. У Вишгородському ДРА-
ЦС  наречені мали змогу дати 
обіцянки у залі, прикрашеному 
у стилістиці святого Валентина.

«У зв’язку з цим заходом ми 
проводимо урочисту реєстра-
цію наших наречених. Сьогод-

ні вже одружили 8 пар”, - роз-
повіла Наталія Духота, началь-
ник Вишгородського районно-
го відділу ДРАЦС.

Також нареченим за підтримки 
міськради та районної держав-
ної адміністрації було організо-
вано подарунок — виступ ко-
лективу спортивного, бального 
та сучасного танцю “Diamond”. 

Ще однією родзинкою цього 
дня стало те, що саме 14 лютого 
закохані пари з восьмої ранку 
до опівночі  у Бориспільському, 
Броварському та Білоцерків-
ському відділах ДРАЦС могли 
одружуватися та подати заяви 
про реєстрацію шлюбу в атмос-
фері романтики та ексклюзиву.

Наталія ПРОЦЕНКО

Прокуратура Київської облас-
ті вимагає знести самочинно 
побудовані будівлі на території 
лісу Вишгородського району та 
повернути у власність держави 
лісову ділянку.

Під час проведення досудово-
го розслідування у криміналь-
ному провадженні встановлено, 
що в 2013 році розпоряджен-
ням Київської обласної держав-
ної адміністрації громадянину 
у довгострокове тимчасове ко-
ристування терміном на 49 ро-
ків  для культурно-оздоровчих 
та рекреаційних цілей виділе-
но лісову ділянку на території 
Вишгородського району. Вка-
зана лісова ділянка перебувала 
у користуванні ДП «Вищедуби-
чанське лісове господарство».

З’ясувалося, що тимчасовий 
користувач землі порушив ви-
моги Лісового кодексу України, 
Закон України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності» та 
умови договору тимчасового 
користування лісовою ділян-
кою і внаслідок звів на ділянці 
ряд тимчасових і капітальних 
будівель.

У зв’язку з цим прокурату-
рою Київської області до суду 
пред`явлено позовну заяву про 
знесення самочинно побудова-
них будівель і споруд та розі-
рвання вказаного договору тим-
часового лісокористування.

Прес-служба прокуратури 
Київської області

У Нових Петрівцях затримано 
підривника

Незаконно зведені будівлі на 
території лісу Вишгородського

району знесуть

Жителі міста протестують проти порушення 
будівельних норм 

Вже не перший місяць активісти Вишгорода ведуть 
перемовини з забудовником “Домобудівний ком-
бінат №4”. По вулиці Кургузова 11 А зводять чоти-
ри багатоповерхівки. За словами містян та депутатів 
міської ради, наразі налічується 10 порушень ДБК 4.

А саме, поверховість будинків: згідно плану зо-
нування вона має бути 16 поверхів, а забудовник 
зводить 25. Відстань до найближчих садибних бу-
динків має дорівнювати висоті будівлі, яка зво-
диться, тобто 76,9 метрів. А наразі відстань стано-
вить лише 20-25 метрів.

Жителька садового товариства “Енергетик” Ва-
лентина Лукашук бідкається, що на людей ніхто 
не зважає. “Наголошую на тому, що сім’ї тут 
проживають постійно і у них іншого помешкання 
немає. Ми перебуваємо у стані постійного нерво-
во-фізичного стресу”.

Також порушена щільність проживаючого насе-
лення. “На ділянці 2,8 га будуються чотири будин-
ки - 2778 квартир. Якщо взяти по 2 людини на квар-
тиру — це близько 5600 людей. По будівельним нор-
мам дозволено 450-500 осіб на 1 га. Тобто на цій ді-
лянці має проживати 1400 людей, а не 5600”, - запев-
няє Михайло Проценко, житель міста Вишгород. 

“Отже, це ще більше дітей на садочок, якого не-
має. Дітей ще на одну школу, якої немає, - по-
яснює житель садового товариства “Енерге-
тик” Олег Романчук. - Це близько 2 тисяч авто-
мобілів, яких немає де паркувати. Цього вже до-
статньо, щоб комплекс приніс нам достатньо 
проблем. Тобто розвиток має бути, але він має 
бути гармонійний і має влитися в місто. А мі-
сто немає такої інфраструктури, щоб тут 
з’явився такий великий комплекс”.

Забудовник обіцяв звести амбулаторію,
але передумав

Водночас восени минулого року забудовник пі-
шов на зустріч і погодився на пониження повер-
ховості до 16, а не 25-ти як раніше. Відмовився від 
будівництва четвертого будинку, зведення якого 
налічує чимало порушень - стверджує Сергій Жа-
дан, депутат Вишгородської міської ради. За його 

словами, ДБК 4 були готові надати місту певні 
кошти на будівництво  амбулаторії та обіцяли ви-
ділити 5 мільйонів гривень до міського бюджету. “

Але це залишилося виключно на словах, - пояснив 
депутат, - Сказали, що підпишуть меморандум, 
підуть на зустріч людям. А вийшло так, що вони 
відмовляються навіть від того, що цей меморан-
дум збиралися підписати. Вони сказали так — ми 
підемо краще через суд. Там ми зможемо, повто-
рюю їх слова, “порєшать” так як нам треба”. 
Водночас забудовник розмовляти зі ЗМІ відмо-

вився, тож отримати його коментарі стосовно си-
туації не вдалося. 

Забудовник ігнорує рішення влади міста
У міській адміністрації підкреслюють, ДБК 4 от-

римував дозвільні документи в районних і облас-
них органах. З мерією поверховість будівель не по-
годжували. Крім того, Вишгородська міськрада 
кілька разів припиняла дозвіл на оренду землі, але 
забудовник через суди повернув територію. 

Тож активісти вкотре закликають привести про-
ект до норм законодавства.“Ми вимагаємо зупи-
нити і заборонити будівництво четвертого бу-
динку як протизаконного і на його місці вимагає-
мо звести повноцінний дитячий садок, - каже міс-
цева жителька Валентина Лукашук. - Який потрі-
бен, в першу чергу, саме цьому комплексу “Яросла-
вичі 2” через те, що тут щільність населення пе-
ревищу всі допустимі норми”. 

Артем Тютюнник, депутат Вишгородської місь-
кої ради, замісник голови комісії містобудування 
міста Вишгорода: “Згідно всіх ДБНів площа забудо-
ви певної ділянки не може бути більше 30%. На да-
ний момент вже більше 40%. Тобто 4 будинок ніяк 
тут не поміщається”. 

В свою чергу, вишгородці запевняють, що будуть 
продовжувати вимагати, щоб забудовник зупинив 
зведення четвертої висотки. Свою позицію будуть 
відстоювати в судах.

Незаконне будівництво
“Ярославичів-2” продовжується

Сторінку підготувала Наталія ПРОЦЕНКО

Колишнє МРЕВ замінить
сервісний центр нового зразка 

9 лютого відбулася презентація сервісного 
центру МВС у місті Вишгород за адресою 
- вулиця Кургузова 7 А . Тепер колишнє 
МРЕВ замінить сервісний центр нового 
зразка. Він вже третій у Київській області.
Оновлений прозорий офіс облаштований су-

часною інформаційною системою, електронною 
чергою, передбачені зручності для громадян з 
інвалідністю, облаштовано дитячий куточок та 
зону буккросингу. 

Серед послуг сервісних центрів МВС: реєстра-
ція та перереєстрація транспортного засобу, за-
міна та видача посвідчення водія, видача міжна-
родного посвідчення водія, довідок про відсут-
ність судимостей та інші. У Вишгородському від-
діленні громадян обслуговують 15 працівників, 
щодня тут надаватимуть більше 100 послуг.

“На цей рік заплановані інші послуги, а саме 
реєстрація та перереєстрація сільськогоспо-
дарської техніки, а також реєстрація зброї, 

тобто передача функції дозвільної системи, - 
зазначив керівник Головного сервісного центру 
МВС Владислав Криклій. - Також вже є відео-
камери, які дозволяють онлайн слідкувати за 
навантаженням у певному сервісному центрі, 
аби краще спланувати свій візит”.
За словами керівника Головного сервісного цен-

тру МВС, на сьогоднішній день вже є 56 сервіс-
них центрів нового зразка. До кінця цього року 
їх має стати понад 150. 

Про хабарництво можна забути - МВС
“Запроваджуємо новітні технології і їх викори-
стання через веб-сервіси. Можна оформити до-
відку про відсутність судимості через інтер-
нет. Також ми дійшли до таких базових послуг 
як реєстрація, подача документів, договори ку-
півлі-продажу. Також у нас в планах на цей рік — 
хочемо повністю приборкати корупцію, щоб про 
неї зовсім перестали говорити. Власне все для 
цього робимо”, - запевнив Владислав Криклій. - 
На цей рік у нас плани запровадити відеофікса-
цію практичних іспитів. Тому що на жаль там 
ще лишається деякий суб’єктивізм. Аби його по-
долати, ми запроваджуємо новітні технології”.
Також тепер подати запит та отримати довід-

ку про відсутність судимостей або будь-яку іншу 
адміністративну послугу можна незалежно від 
місця реєстрації та проживання у зручному за 
місцем розташування сервісному центрі МВС.  

Місцева влада підтримує нововведення
Посприяла створенню нового сервісного цен-

тру і влада міста. За словами очільника Вишгоро-
да  місто від цього тільки виграє.“Це об’єкт дуже 
іміджевий — це по-перше. Такі об’єкти в зв’язку 
з реформою в першу чергу фінансової децентра-
лізації дає можливість отримувати додаткові в 
місцевий бюджет адміністративні збори. Ми бу-
демо такі проекти активно підтримувати”, - 
запевнив мер міста Олексій Момот. 

У Вишгороді презентували 
новий сервісний центр МВС
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Навіть Арчі сортує сміття, а Ви?
4 лютого у Вишгороді 
презентували першу 
екоказку для дітей

У малечі з’явився новий друг 
— песик Арчі. Цей книжковий 
персонаж створений вишго-
родчанкою Катериною Єгоруш-
кіною для наймолодших. Його 
мета —  пояснити, для чого по-
трібно сортувати сміття і берег-
ти природу від забруднення. 

Арчі —  це казкова історія про 
песика, який намагається зро-
бити світ чистішим та кращим. 
Цікаві та захопливі пригоди ди-
вовижних героїв допоможуть 
дітям пробудити любов до при-
роди, викликати співчуття до 
її страждань, навчать відпові-
дально ставитися до довкіл-
ля, оберігати та примножувати 
природні дари і дбати про світ.

Екоказки набирають
популярності — очікуємо

серію нових видань
Під час презентації екоказки, яка 

відбулася 4 лютого у Лекторії при 
Соборі Вишгородської Богороди-
ці УГКЦ, авторка роздавала авто-
графи та розповідала про плани на 
майбутнє. Катерина Єгорушкіна з 
іншими авторами збираються ви-
пустити цілу серію подібних еко-
казок, щоб нове покоління росло 
чуйним та добрим, стало справж-
німи патріотами своєї землі.

Унікальність казки “Арчі” по-
лягає в тому, що це —  перша 
книга, якою Бюро Української 
греко-католицької церкви з 
питань екології розпочинає 
серію видань на екологічну те-
матику для дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку. 
Водночас Бюро вже не перший 
рік займається просвітницькою 
діяльністю українців стосовно 

захисту природи. Щоліта орга-
нізовують табори для дітей та 
підлітків. “Так звані екологічні 
табори, в яких ми робимо наго-
лос на збереженні довкілля, сор-
туванні сировини, економії води 
та інше. Ми поєднуємо освіт-
ні речі з практичними”, - розпо-
відає отець Тарас Валах, настоя-
тель Собору Вишгородської Бо-
городиці УГКЦ міста Вишгород. 

Ціла область України 
завалена сміттям

Також темою сортування сміт-
тя переймається громадська ор-
ганізація “Чисто. Вишгород”. Під 
час презентації видання пред-
ставники організації розпові-
ли про важливість розділення 
відходів. “Більше 5% терито-
рії України завалено сміттям. А 
це як ціла область - наголошує 
представник організації “Чисто. 
Вишгород” Ольга Фурдило. - Уя-
віть собі цілу область, завалену 
сміттям. І більше того, лише 7% 
з усіх наших відходів перероблю-
ються. А все інше йде на смітт-
єзвалища, офіційні та неофіцій-
ні, які забруднюють навколишнє 
середовище та впливають нега-
тивно на наше з вами здоров’я”. 

За її словами, кожен з нас може 

розпочати боротьбу за чисте до-
вкілля. Перший крок — підви-
щувати побутову культуру, а 
саме розповідати дітям, що не 
можна викидати сміття у невід-
ведені для цього місця. Другий 
—  якщо бачите стихійне смітт-
єзвалище, одразу повідомляйте 
на сайт ecomapa.gov.ua —  ним 
оперативно займуться. 

Але найважливіший крок у 
цьому напрямку у Вишгоро-
ді вже зробили, адже вже біль-
ше 2 місяців, як у місті з’явили-
ся спеціальні жовті контейнери 
для пластику, скла, поліетилену, 
паперу, алюмінієвих, жерстяних 
банок та ін. Отже, жителі Вишго-
рода вже зараз можуть привчати 
малечу сортувати сміття та при-
вивати побутову культуру, - вва-
жають представники громад-
ської організації.

Наталія ПРОЦЕНКО

Масляна – це дуже добре і улю-
блене всіма свято. Триває воно 
цілий тиждень не просто так. 
У народі вважається, що за цей 
час повинна прокинутися вся 
природа і тварини після зимової 
сплячки. У народі це свято асо-
ціюється з смачними печеними 
млинцями та веселими гулян-
нями. Мета таких гамірних ма-
сових заходів полягала в тому, 
щоб розбудити весну від сну і 
прогнати геть зиму. 

Тож із завдання вишгородці 
впоралися на відмінно. У неділю, 
18 лютого, все місто погуляло на 
славу. Були і перетягування ка-
ната, і веселі хороводи, і спален-
ня дідуха, і традиційний масля-
ничний стовп з подарунками. Всі 
мали змогу поласувати млинця-
ми, взяти участь у майстер-кла-
сах, насолодитися виступами 
митців Вишгородського краю.

Вишгородці на Масляну погуляли на славу!

4 роки тому - саме 20 лютого 
2014 року під час Революції Гід-
ності протистояння між укра-
їнцями і тодішнім режимом 
сягнуло піку. Саме цього дня 
загинуло найбільше активістів 
Майдану. Наступного дня, 21 
лютого 2014 року, офіційна вла-
да України юридично визнала 
жертвами загиблих мітингу-
вальників Майдану. 

104-ом Героям Небесної Сотні 
Президент України Петро По-
рошенко посмертно присвоїв 
звання Героїв України, а троє 
іноземців - громадянин Білору-
сі Михайло Жизневський, Грузії 
- Зураб Хурція і Давид Кіпіані, 
посмертно нагороджені ордена-
ми Героїв Небесної Сотні.

Таку ціну Україна заплатила за 
свій цивілізаційний вибір - бути 
частиною Європи.

У Вишгороді також відзначили 
День Героїв Небесної Сотні. Ви-
сокопосадовці міста вшанували 
відвагу, силу духу та стійкості 
громадян, які віддали своє життя, 
захищаючи ідеали демократії, від-
стоюючи права і свободи людини, 

європейське майбутнє України. 
“Вони свій вибір зробили. Пря-

мо з Майдану Незалежності 
зробили крок у вічність... Єдине, 
що залишилося, це пам’ять про 
них. Попереду, заради тих, хто 
загинув, нас повинна чекати 
єдина, неподільна, соборна кра-
їна, - запевняє голова Вишго-
родської районної державної 
адміністрації В’ячеслав Саве-
нок. - Яка має бути як мінімум 
у 10-ці найрозвиненіших країн 
світу”.

“Вони боролися з системою. Ми 
є маленьким гвинтиком систе-
ми, яку ці люди хочуть зміню-
вати. І згадувати це потрібно 
не тільки 20 лютого, а кожен 
день, - закликав Вишгород-
ський міський голова Олексій 
Момот. - Ми маємо зробити, 
щоб система змінювалася знизу 
до самого верху”.

Час плине, а пам’ять про безцін-
ний подвиг залишається. Герої не 
вмирають, поки живуть в наших 
серцях і душах, тому ми не маємо 
права забути їх жертву.

З кожним роком все далі і далі 
історія віддаляє нас від вогня-
них років афганської війни. Але 
час непідвладний викреслити з 
нашої пам’яті героїчні подвиги, 
приклади мужності і вірності 
військовому обов’язку, які про-
демонстрували тисячі відданих 
синів і дочок України, долею 
одягнених у солдатські шинелі. 

У Вишгороді також вшанува-
ли пам’ять загиблих воїнів-ін-
тернаціоналістів. 29 років тому 
в Афганістані закінчилася де-
сятилітня військово-політич-
на спецоперація, участь у якій 
взяли і військовослужбовці – 
вихідці з України. Наших спів-
вітчизників було близько 150 
тисяч. Згодом війну в Афга-
ністані керівництво тодішньо-
го СРСР визнало політичною 
помилкою, однак це аж ніяк 
не применшує особистого по-
двигу тих, хто став прикладом 
самопожертви та вірності вій-
ськовій присязі. 

Попри все, вони чесно викону-
вали свій обов’язок. Один з та-
ких героїв — молодший сержант 
прикордонних військ Михайло 
Хворостинін. Його ще зовсім мо-
лодого відправили служити до 
далекого Афганістану у 1984-му. 

Згадує війну з сумом, адже 
чимало друзів загинуло в ті 

часи. “Наші хлопці поїхали з 
території Радянського Союзу 
в місто — за три кілометри 
від кордону. Сказали, ми нена-
довго. Зброю не беремо. День 
немає, два немає, через десять 
днів знайшли — весь караван 
розстріляно. Хоч і поряд, але 
небезпека була звідусіль. Бать-
кам везли і хлопців, і похорон-
ки”, - розповів ветеран.

Саме про ті страшні бойо-
ві події ветерани афганської 
війни поділилися спогадами з 
воїнами Національної гвардії 
України. «Час і досі не загоїв 
рани» — під такою назвою у 
Вишгородській центральній 
районній бібліотеці відбулося 
вшанування воїнів-інтернаціо-
налістів. Представники спілки 
афганців Михайло Хворостін, 
Віктор Ткачук та Микола Оста-
пов виступили з патріотичною 
промовою до молодих військо-
вих та продемонстрували ряд 
відеопрезентацій документаль-
них фактів тих подій, учасника-
ми яких вони були самі.

Також біля пам’ятника вої-
нам-інтернаціоналістам вшану-
вали учасників бойових дій і на 
територіях інших держав. 

Наталія ПРОЦЕНКО

У Вишгороді відзначили
День Героїв Небесної Сотні

Афганська війна: пам’ятаємо
полеглих — шануємо живих!
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***— Олю, ти за що сьогодні двійку 
одержала?
— За співи...
— Невже ти не могла заспівати 
як слід?
— Я заспівала, але на уроці... ма-
тематики.

***Якщо тобі риють яму – не зава-
жай! Закінчать – зробиш собі 
басейн…

***Якщо тобі миють кістки – дякуй! 
Артрозу не буде…

Засновник: Олексій ЗІНЕВИЧ
Газета 
розповсюджується 
безкоштовно

Смачного!
УНІВЕРСАЛЬНІ КЛЯРИ

Якщо ви хочете, щоб ваші смажені страви 
вийшли ще смачніми, радимо вам використову-
вати для їх приготування рідке тісто різних ви-
дів. Кляр прекрасно доповнює смак м’яса, риби і 
навіть овочів та фруктів.

Хрусткий. Змішайте збиті білки 2 яєць, 3 ст.л. 
крохмалю, 3 ст.л. борошна, 1 ч.л. сухий паприки, 
сіль, перець за смаком. Зробіть у центрі погли-
блення, влийте в нього півсклянки води і перемі-
шайте, щоб не було грудочок.

Сирний. Натріть на дрібній тертці 100 г твердо-
го сиру, змішайте з 2-3 ст.л. майонезу, додайте 4 
яйця, 4 ст.л. борошна, сіль і перець.

Горіховий. Розітріть в крихту 100 г мелених 
волоських горіхів, змішайте з 1 яйцем, 100 мл 
сухого білого вина, 100 г борошна і спеціями за 
смаком.

Лимонний. Змішайте і збийте 5 ст.л. борошна, 
3 ст.л. рослинного масла, половинку лимона, 2 
яйця, сіль або цукор за смаком.

Молочний. Змішайте 3 сирих яєчних жовтки, 6 
ст.л. молока, 1 ч.л. рослинного масла, півсклянки 
борошна, сіль і цукор за смаком. Окремо збийте 
білки до утворення піни і додайте їх в суміш.

Акції Інтернет-провайдера “Бест” для приватних будинків

Детальніше: https://best.net.ua/vesnavidbest Детальніше: https://best.net.ua/adsl

Детальніше: https://best.net.ua/bonus1000 Детальніше: https://best.net.ua/za0grn

Анекдоти
Якщо до роботи ви ще задивляєтеся 
на жінок, а після роботи — вже ні, 
значить робота вас повністю задо-
вольняє.

***Досвід — це така річ, яка з’являється 
відразу після того, як була дуже по-
трібна.

***Дітей цікавить думка, звідки все бе-
реться. Дорослих цікавить — куди все 
дівається.

***Жінка робить скандал лише у двох 
випадках: 1. коли потрібно; 2. коли не 
потрібно.

***Одеський дворик. Одна сусідка 
до іншої:
— Бело Мойсеївно, а шо це ви 
вже третій день не лаєтеся з чо-
ловіком? Таки посварилися?

***Задоволений чоловік повертаєть-
ся з полювання. Жінка:
— Ну, як полювання?
— Клас! Їжаків цілу купу настріляв!
— Ти що, зовсім здурів? Навіщо 
вони потрібні?!
— Ну як же. Тобі на комір, тещі на 
устілки.

Карикатура


