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Розповсюджується
безкоштовно

На території Вишгорода таких запра-
вок близько десятка. На середній за-
правній станції за один літр палива 
власник заробляє 1,5 гривні. За підра-
хунками активістів, в місяць від 30 за-
правок району не надходить до бюджету  
близько 300 тисяч гривень. Втрати бю-
джету колосальні, адже такі АЗС не пла-
тять податки. А ці кошти мали б йти на 
розвиток самого міста та району.

“На цих АЗС заробляють власники 
дуже серйозні гроші. Такі заправки 
окупаються за рік при вкладеннях 
20-30 тис. доларів. Для того, щоб 
офіційно поставити таку заправ-
ку, оформити всі документи, по-
трібні сотні тисяч доларів. Влас-
ники заправок не бажають вкла-
дати такі суми, тому їм прості-
ше придбати напівлегальні чи вза-
галі нелегальні документи на OLX”, 
— розповів член Громадської ради 
при Вишгородській РДА Андрій Го-
родницький.

За словами активістів, нелегальні за-
правки працюють без будь-яких доз-
вільних документів із чисельними по-
рушеннями норм техногенної безпеки, 
розміщуються біля житлових і громад-
ських будівель, що становить пряму за-
грозу життю та здоров’ю громадян.

“Саме розміщення таких станцій 
як мінімум незаконне. Норми май-
же всі порушені. Їх має перевіряти 
ДСНС , а служба ДФС має видава-
ти документи на працю та касові 
апарати. Всіх цих дозволів немає”, 
— запевняє активіст.

Одна із заправок по вулиці Київській 
взагалі знаходиться на території водоза-
бірної станції.

“На території є водозабір і санітарна 
зона повинна обмежувати доступність 
різних хімічних сполук. Якщо паливо буде 
просочуватися через ґрунт до води, то 
воно буде у наших домівках з крану тек-
ти. Тобто ми будемо труїтися”,  — непо-

коїться місцевий житель Арсеній Толстих.
Ще одне важливе порушення – пога-

на робота з персоналом. Заправник на 
АГЗС повинен бути навчений і добре 
проінструктований. Під час відвідуван-
ня однієї з нелегальних заправних стан-
цій працівники палили цигарки.

“Помічав не раз. Вони стоять і па-
лять поряд з колонкою. Газова за-
правка може рвонути дуже швид-
ко”, — застерігає голова Антико-
рупційного комітету Громадської 
ради при Вишгородській РДА Вла-
дислав Дулапчий.

Все це лише мала частка порушень не-
законних заправок. Але нелегали не по-

спішають щось робити і надалі ризику-
ють життями людей. Тож змінити ситу-
ацію намагаються активісти. Члени Гро-
мадської ради при Вишгородський РДА 
разом з Правим Сектором та національ-
ними дружинами вже не вперше прово-
дять рейди по незаконним АЗС.

“Як тільки до них підходиш, починаєш 
питати документи, вони закриваються, 
дзвонять власникам. Ті по телефону ка-
жуть, що вони все “порішали”. Ми потім 
викликаємо правоохоронні органи, також 
приїздить слідча оперативна група. До цьо-
го часу працівники тікають, закривають 
АЗС. Слідча оперативна група описує те, 
що вони побачили закриту колонку. Наче 
не здійснюється ніякої торгівлі. І на цьому 
все закінчується”, — стверджує активіст.

Нещодавно активісти зустрічалися з про-
курором Вишгородського району та ке-
рівником Вишгородського відділу поліції. 
Вони пообіцяли, що цим питанням будуть 
займатися і вже наразі запевняють, що 
приступили. Але, за словами активістів, ні-
яких зрушень не спостерігається, нелегаль-
ні заправні станції працюють і надалі.

Активісти закликають не користувати-
ся послугами нелегалів. В гонитві за де-
шевим газом чи дизелем для авто водій 
ризикує залишитися з порожнім баком 
раніше, ніж він розраховував: недоливи – 
звичайна річ на таких АЗС.

Водночас деякі місцеві жителі запевня-
ють, що нелегальні заправні станції нічим 
не гірші і до того ж дешевші. І вони надалі 
будуть користуватися ними, адже на офі-
ційних АЗС “позахмарні ціни” на пальне.

Наталія ПРОЦЕНКО
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За словами постраждалих, до власних земель вони не 
можуть дістатися, а деякі з них навіть затоплені. Зви-
нувачують сусідній готельний комплекс.

“Мій син загинув у 2014 році. Нам видали землю. 
Вона знаходиться неподалік готельного комплек-
су. Що там зараз робиться? Мені туди неможливо 
дістатися, до своєї землі. Я хочу жити нормаль-
но. Мій син голову поклав за це”, - бідкається бать-
ко загиблого воїна АТО Юрій Ханчич.

Водночас матері героя України Надії Похенько не по-
щастило ще більше, її землю затоплено: 

“Мій син загинув на Майдані під час революції 
Гідності. Нам виділили землю. Подивіться, що 
там робиться. У нас повний двір води, все зато-
плено. А чому вода? У  цього готельного комплек-
су немає стоків. Він відстійник має, а потім спу-
скає. Люди в готелі живуть, перуть і все інше, і 
все йде до нас, смердюча вода на наші землі”.

Постраждалі стверджують, вже не раз повідомляли 
про ці проблеми. Люди просять зобов’язати власника 
готельного комплексу зробити каналізацію та приве-
сти у порядок територію.

На що секретар міського голови Тетяна Бражнікова 
попросила депутатів взяти участь у вирішенні цієї про-
блеми: 

“Дуже прошу всіх депутатів, які хочуть відре-
агувати на ці звернення людей і долучитися до 
роботи комісії, яка була створена за моїм запи-
том. До кінця цього місяця прошу депутатів зі-
братися на засідання, виїхати на місце і все ж 
таки передати висновки робочої комісії щодо ці-
льового призначення і використання цільового 
призначення цих земельних ділянок в раду. Щоб 
на наступній сесії ми розглянули висновки та 
пропозиції по цьому питанню”.

Також під час засідання депутати ухвалили затвер-
дження Детального плану територій (ДПТ) по стадіо-
ну “Енергетик”, каскаду гідроелектростанції та розши-
ренню кладовища. Міський голова Олексій Момот на-
голосив, що через 2-3 місяці не буде де ховати людей.

За словами депутата Київради Ігора Мірошниченка, 
без Генерального плану депутати не мають права за-
тверджувати ДПТ. Адже саме у такий спосіб з’явля-
ються у місті нові багатоповерхівки, а садочки та шко-
ли так і не зводяться.

“Я проти будівництва висоток на землях, які для 
цього не призначені. Всупереч Генеральному плану. Де-
тальні плани території не можна затверджувати 
без затвердженого нового Генерального плану. Тільки 
тоді, коли затвердите новий генплан, тоді можна 
говорити про зміни. Ці ДПТ не відповідають діючому 
Генеральному плану від 2011 року у місті Вишгород”.

Водночас депутати проголосували за затвердження 
Детального плану територій і виділили 260 тис. грн.

Також на сесії проголосували проти демонтажу 
пам’ятного знаку місту Бєлгороду Російської Федера-
ції, що знаходиться на Алеї міст-побратимів. За сло-
вами депутата міської ради Валентини Парчук, “це 
ганьба, адже Україна воює вже 4 роки з Росією і ніякі 
ми не побратими”.

Депутати внесли зміни до рішення Вишгородської 
міської ради від 22.12.2017 р. “Про Вишгородський 
міський бюджет на 2018 рік”. На добудову садочків 
“Чебурашка” та “Ластівка” виділили 200 та 300 тис. 
грн відповідно. А 100 тис. грн - на благоустрій міста.

Наталія ПРОЦЕНКО

Кінна терапія 
для учасників АТО

стор. 2 стор. 7

Мистецтво 
розпису

У ЦЕНТРІ   УВАГИ

стор. 6

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЗАСІДАННЯ 37 СЕСІЇ
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИСТУПИЛИ 
З ПРОХАННЯМ ПРО ДОПОМОГУ РОДИНИ ЗА-
ГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО ТА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ. 
СПРАВА В ТОМУ, ЩО ЇМ ВИДАЛИ ЗЕМЛЮ, НА 
ЯКІЙ ЖИТИ ТА ГОСПОДАРЮВАТИ НЕМОЖЛИВО.

“
“

“
Міста і села України заполонили 
газові та дизельні заправки, 
встановлені з порушенням всіх норм 
безпеки і з відсутністю будь-якої 
дозвільної документації. У Вишго-
родському районі їх більше 30-ти.

Сесія міськради: 
скандал навколо Детального плану 120 га територій 
та постраждалі сім’ї героїв АТО і Небесної сотні

“
Незаконні заправки — 

загроза життю людей та втрати бюджету

“
“

“

Посівний
календар



2 Вишгород • 13 квітня 2018 року • №5 (21)РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА • НОВИНИ •

На футбольному полі буде нове по-
криття, встановлять сучасні трибу-
ни, а також побудують нову адмін-
будівлю та готельний комплекс для 
розміщення спортивних команд.

«Питання комплексної реконструк-
ції стадіону “Енергетик” запла-
нували ще на початку 2017 року. 
На цей рік у бюджеті передбаче-
но 5 млн грн на проектно-вишуку-
вальні роботи. Мова йде не просто 
про реконструкцію, а про перебудо-
ву всього комплексу. За попередні-
ми розрахунками, реалізація цьо-
го проекту потягне на близько 100 
млн грн. Це майже річний бюджет 
міста і ми самі з цим не впораємо-
ся. Але ми отримали твердий “ме-
седж” від Федерації футболу, Мінре-
гіонбуду, губернатора Київської об-
ласті про те, що все це будемо ро-
бити спільно”, - розповів міський 
голова Олексій Момот.

Але для того, щоб вийти на співфінан-
сування такого амбітного проекту, по-
трібно отримати всі експертні висновки 
і за рахунок міста розробити проектну 
документацію. Чим наразі і займається 
міська рада, - стверджує мер Вишгорода. 

“Вже готова ескізна частина. На-
разі земельна документація по ста-
діону, який належить комунально-
му підприємству, знаходиться в зе-
мельній експертизі. Адже плану-
ється дещо розширити межі спор-
тивного комплексу”.

Готовий ескіз найближчим часом буде 
виставлено як технічне завдання і очіку-
ється проведення тендеру серед проек-
тних організацій.

“Основна ідея — після реалізації 
цього проекту, щоб спортивне ко-
мунальне підприємство було пов-
ністю самозабезпечене фінансами. 
Тому що кожного року досить вели-
кі кошти виділяються з бюджету 
на утримання стадіону та персо-
налу”, - бідкається міський голова.

Комплексна реконструкція передбачає 
будівництво нової адміністративної бу-
дівлі з додатковими спортивними зала-
ми, зведення готельного комплексу на 70 
номерів для розміщення спортивних ко-
манд під час чемпіонатів, встановлення 

нових трибун. Також очікується заміна 
штучного покриття футбольного поля на 
натуральне, створення професійного по-
криття на бігових доріжках. Ще заплано-
вано додатково організувати баскетболь-
не поле, поле для тенісу і розширення те-
риторії для вуличних тренажерів.

Нагадаємо, питання реконструкції ста-
діону вже піднімалося у 2013 році на рів-
ні Київської облдержадміністрації та 
Федерації футболу України.

Олександр МЕРЕЩЕНКО

У селі Лютіж 4 квітня чиновники 
Вишгородської райради урочисто 
відкрили продуктовий магазин. 
Повідомляє про це прес-служба 
Вишгородської районної ради.
«Голова Вишгород-

ської районної ради 
Ростислав Кириченко, 
голова Вишгородської 
районної державної 
адміністрації Вячес-
лав Савенок, Лютізь-
кий сільський голова 
Тамара Савенок при-
йняли участь в урочи-
стому відкритті ново-
го магазину «Фора» в 
селі Лютіж», - йдеться 
у повідомленні.

Воїни АТО пересіли на коней:
у Межигір’ї практикують іпотерапію

Вишгородців чекає реконструкція стадіону “Енергетик”

Бійців реабілітують за допомогою кінної 
терапії. Такий метод для військовослуж-
бовців активно використовують у багатьох 
розвинених країнах світу.
Пилип Таран (позивний “Кирил”) був на фрон-

ті в зоні АТО з самого початку — майже 4 роки 
свого життя провів під обстрілами. Повернувся 
лише цієї зими. Служив у Добровольчому укра-
їнському корпусі. Каже, після повернення не знав 
як адаптуватися до нового життя.

“Як повернувся з фронту, то приїхав на 
кінну реабілітацію через те, що, як у нас 
кажуть по-простому  — “планка падала”. 
З кожним днем ставало все легше. Тут від-
почиваєш морально. Раджу кожному при-
йти сюди”,  — закликає боєць.

Люблю коней з дитинства, каже Пилип. Але 
верховою їздою не займався. Спершу ходив у 
клуб Межигір’я “La petite Ecurie” тижні півтора, 
звикав до коней, не катався. Просто знайомився 
з ними. Прибирав за ними, вичісував, вигулював, 
а вже потім зважився на перший урок.

“Це моя улюблена кобилка — звати її Зла-
та,  — з ніжними нотками у голосі розпо-
відає воїн.  — Це вона вибрала мене, а не я 
її. Було спершу дуже страшно через те, що 
тепер несу відповідальність за тварину. 

А їй було страшно за мене, бо я вперше сів 
верхи на коня. Але все пройшло добре, у нас 
тепер справжній тандем”.

Після жахіття війни психологічна реабілітація 
має бути державна і навіть примусова. Хлопці 
іноді й самі не розуміють, що війна лишила від-
биток на свідомості.

Кінна терапія давно отримала визнання в бага-
тьох країнах світу. Доведено, що верхова їзда та 
спілкування з кіньми допомагає військовим від-
воліктися від негативних думок.

Тренер кінного спорту Наталія реалізовує цей 
проект на території Межигір’я вже півтора року 
і на безоплатній основі проводить реабілітацію 
для всіх учасників АТО та їх дітей. 

“Я тренувалася і працювала у Франції. І 
там мала змогу познайомитися з реабіліта-
цією для людей з посттравматичним син-
дромом. Мене ця програма зацікавила. Я по-
вернулася в Україну. Тут ніхто таким не за-
ймався. Тож я взялася за справу”.

Утримування коней – задоволення не з дешевих. 
Але для Наталії та її помічників немає нічого не-
можливого. Адже позитивний результат спілку-
вання людини та тварини не змушує себе чекати.

Наталія ЄРОФЕЄВА

місячник добровільної здачі зброї

У Вишгороді та районі про-
тягом квітня можна принести 
зброю та здати її без покаран-
ня. З 01.04.2018 по 30.04.2018 на 
території Київської області про-
водиться місячник добровіль-
ної здачі до Національної полі-
ції зброї, бойових припасів, ви-
бухових речовин та спеціальних 
засобів. Під час проведення за-
ходів з добровільної здачі зброї 
громадяни можуть віддавати до 
поліції різні види зброї.

Крім цього, громадяни, які 
добровільно звернуться до по-
ліції з метою їх здачі, звільня-
тимуться від кримінальної від-
повідальності. Поліція нагадує, 
що, згідно статті 263 КК Укра-
їни, особи, які незаконно но-
сять, зберігають, купують, пе-
редають чи збувають вогне-
пальну зброю (крім гладко-
ствольної мисливської - без пе-
редбаченого законом дозволу), 
боєприпаси, вибухівку, - кара-
ються позбавленням волі стро-
ком від 3 до 7 років.

Що стосується гладкостволь-
ної мисливської зброї, то тут 
передбачено адміністративну 
відповідальність за ст. 190 КУ-
пАП (порушення громадянами 
порядку придбання, зберіган-

ня, передачі іншим 
особам або прода-
жу вогнепальної, хо-
лодної чи пневматич-
ної зброї) - у вигля-
ді штрафу від семи до 
десяти неоподаткову-
ваних мінімумів до-
ходів громадян з кон-
фіскацією зброї або 
без такої.

Більше того, якщо 
громадянин, який протягом 
місячника добровільної зда-
чі здасть в органи поліції мис-
ливську вогнепальну, газову, 
холодну зброю, спецзасоби ві-
тчизняного виробництва для 
відстрілу патронів, спорядже-
них гумовими кулями, після 
проведення додаткової пере-
вірки зброї, її технічного стану, 
оформлення відповідних до-
кументів та за наявності зако-
нодавчих підстав він може, за 
бажанням, зареєструвати їх у 
свою власність.

Також, при виявленні вами 
підозрілих предметів та матері-
алів прохання негайно зверта-
тись до органів поліції для по-
дальшого реагування відповід-
ними підрозділами Національ-
ної поліції та Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій.

З питань добровільної здачі 
зброї необхідно звертатись до 
органів поліції за місцем про-
живання. Детальну інформа-
цію можна отримати за телефо-
ном 102.

Прес-служба Вишгородського 
відділу поліції

“

“

“
“

Можновладці пафосно
відкрили магазин «Фора»

“ “
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Олексій ЗІНЕВИЧ, громадський діяч, 
директор ІА “Погляд” 

У кожного з нас є місто, яке є для 
нас особливим. Місто, яке стало 
для нас початком нашого життєво-
го шляху або змінило нас назавж-
ди і дало поштовх для нового жит-
тя, стало новим домом. Для мене 
це Ірпінь — місто, яке я люблю, в 
якому я народився і виріс. За ос-
танні пару років Ірпінь, та й взагалі 
навколишні міста – дуже зміню-
ються, але на жаль, не всі зміни їм 
“пасують”. Сьогодні у передмісті
столиці стало важко дихати.

Неймовірні відчуття спокою та свобо-
ди — чисте повітря, вільний простір, ви-
сокі дерева, зелень, дитячі табори, сана-
торії… Весь Приірпінський край завжди 
був місцем творчості для письменників, 
художників, поетів… Ірпінь, Буча, Вор-
зель, Гостомель, Коцюбинське були міс-
цями, в яких ти міг дихати на повні гру-
ди. Але цей образ сьогодні вже не відпо-
відає дійсності.

Наразі я бачу те, що населення за кіль-
ка останніх років виросло вдвічі, а на 
зміну лісам приходить тотальна забу-
дова невиправдано великих масшта-
бів. Наші міста і селища стають тісни-
ми. Вони перетворюються на бетонний 
щільний мурашник.

І тому є багато прикладів. Згадаємо ли-
шень історію з проектом багатоквартир-
ного будинку по вулиці Мінеральній в 
Ірпені, земельну ділянку під який було 
передано в аренду КП «Ірпіньжитлоін-
вестбуд». Задля будівництва нової ви-
сотки було знищено комунальне майно, 
зокрема будівлі шахово-шашкового клу-
бу, міської організації Товариства Чер-
воного Хреста… 

А коли до власності Ірпінської місь-
кої ради перейшла земельна ділянка по 
вулиці Соборній, влада цинічно зміни-
ла 15 га земель лісогосподарського при-
значення на 15 га багатоповерхової за-
будови, що є кричущим порушенням 
вимог земельного та лісового кодексів 
України.

Ще одне гостре питання, про яке знає 
майже кожен житель нашого краю — 
забудова заплавних земель річки Ір-
пінь, яка суперечить не лише законо-
давству України, а й може призвести 
до екологічної катастрофи в Ірпінсько-
му регіоні. Ці землі не підлягають забу-
дові, але місцева влада всупереч Закону 

змінює їх цільове призначення та не ба-
чить у цьому проблеми!

У цю історію втрутилися громадські 
активісти, екологи та, зокрема, ГО «Сила 
молоді», які пред’явили ряд позовів про 
визнання незаконним та скасування рі-
шення міської ради про забудову запла-
ви річки Ірпінь.

Незаконна вирубка 150-річних грабів 
і дубів, безконтрольний продаж землі, 
масове знищення вікових лісів — на 
жаль, сьогодні таку політику розбудови 
та розвитку Ірпеня обрала місцева влад-
на чолі з мером міста. На жаль, подібна 
ситуація спостерігається й у інших насе-
лених пунктах Київщини.

Така активна забудова всього району 
призвела до того, що кількість місько-
го населення зросла у два рази. Але інф-
раструктура міста не в змозі витримати 
таке навантаження. Місцева влада нара-
зі не дуже переймається питаннями ко-
мунікацій (електрики, водопостачання, 
каналізації), дорогами, садочками, шко-
лами, лікарнями, а слід було б! 

Для запису дитини в садочок необхідно 
роками знаходитися в черзі, школи пе-
реповнені — маленькі діти навчаються 
у 2-3 зміни… Ірпінь ризикує залишити-
ся без питної води, цілком можливо, що 
у перспективі вона буде привізна, бо на-
віть з бурінням додаткових свердловин, 
масштаби та швидкість її використання 
перевищують запас. Усі пам’ятають кри-
зу 2015 року та регулярні відключення 
подачі води, коли КП «Ірпіньводоканал» 
доповідав про збільшення використан-
ня води з 5 тис. м3 на добу до 11 тис. м3. 
Наразі, на Ірпінь вже закладено 15 тис. 
м3 на добу. То про яке, власне, європей-
ське місто може йти мова?

Візуально центр Ірпеня став привабли-
вішим, з цим важко не погодитися. Але 
давайте більш свідомо подивимося на 
ситуацію. Центральна площа коштува-
ла бюджету міста 200 мільйонів, але но-
вих садочків, шкіл чи, наприклад, лікар-
ні, яка обійдеться максимум у 60 мільйо-
нів, у місті чомусь не з’явилося. 

Влада, яка була обрана громадою міста, 

повинна працювати для громади та реа-
гувати і вирішувати ті проблеми, які сьо-
годні важливі майже для кожної родини.

Все це не може не турбувати мене як 
людину, якій не байдужа доля міста. Я 
розумію і бачу, що якщо не зупинити 
цей процес і дозволити місцевій владі 
безконтрольно знищувати ресурси на-
шого міста та громади, то через пару ро-
ків наші міста назавжди втратить свою 
зелену спадщину, яку століттями збері-
гали наші батьки та діди. Я вважаю, що 
багато мешканців Бучі, Ворзеля, Госто-
меля також погодяться зі мною. Бо про-
блеми, які сьогодні турбують кожного 
жителя нашого краю — дуже схожі.

Ми всі прагнемо світлого і успішно-
го майбутнього для себе. І я впевнений, 
що багато кому також небайдуже те, що 
відбувається в їхньому місці. Саме тому 
я вирішив не бути осторонь цих про-
цесів, активно протидіяти рішенням і 
діям місцевої влади, які шкодять інтер-
есам громади. 

Ми повинні виховати в собі нетерпи-
мість до вчинків чиновників, які пору-
шують наші права, ми повинні навчи-
тися відстоювати свої інтереси. Я впев-
нений, що містяни не лише можуть, а й 
мають повне право вносити корективи 
у рішення влади, які безпосередньо сто-
суються їх майбутнього. Це є нормою 
для країни, яка намагається вибудувати 

прозору систему керівництва та контр-
олю за використанням ресурсів та ко-
штів, для країни, яка намагається подо-
лати корупцію.

І лукавлять ті, хто намагається вклас-
ти в голову жителів Київщини думку, що 
все буде забудоване висотками і аль-
тернативи іншого розвитку міст немає. 
Від нас, свідомої громади кожного
міста та селища залежить, яке середо-
вище проживання ми побудуємо.

Особисто я бачу лише один шлях пози-
тивного розвитку Ірпеня та інших міст — 
формування сильного самостійного міс-
цевого самоврядування, потужної місце-
вої громади. Я багато подорожую і бачу, 
що в європейськіх містах громада є ру-
шійною силою та бере активну участь в 
розвитку міста чи селища. Вона має важе-
лі впливу на владу, яку обрала, і ця влада 
дослухається до їхньої думки і будує по-
стійний діалог Влада-Громада. Тільки ра-
зом містяни можуть стати потужним ру-
шієм у міському керуванні. Саме тому 
була заснована «Громадська ініціатива». 

Важливо зрозуміти, що просто гово-
рити про проблеми міста та скаржити-
ся на владу — це безцільна витрата влас-
них ресурсів. Треба нарешті прийти до 
готовності власними діями змінювати 
наше місто та наше майбутнє на краще.

Я вважаю, що влада потребує постійно-
го контролю з боку свідомих громадян, 
людей, які готові відстоювати свої інте-
реси та інтереси міста, які готові взяти 
на себе відповідальність і, головне, — 
щось робити, а не просто жалітися чи 
терпіти. Свідомі громадяни — це люди, 
які здатні до критичного сприйняття 
інформації та до раціональної оцінки 
наслідків прийнятих владою рішень. І 
я впевнений, що вони є в нашому мі-
сті, що їх багато в інших містах, що їх 
більшість! Саме тому я поставив собі за 
мету об’єднати їх, зробити їх не певною 
кількістю громадян, а саме громадою із 
спільними інтересами та цілями!

Бо порядок денний повинна формува-
ти громада! Кому, як не пересічному міс-
тянину відомі проблеми міста? Містяни 
— це люди, які стикаються з ними кож-
ного дня, відчувають їх, переживають 
їх… Саме ці люди і повинні вказати вла-
ді на слабкі сторони життєдіяльності мі-
ста. Громада — це конструктивний еле-
мент. Громада — це голос народу, і з цим 
голосом необхідно рахуватися. 

І в нас, громади Ірпеня, вже є позитив-
ний досвід, коли голос більшості був по-
чутий і врахований. Територія парку 
Стельмаха, яка була врятована від забу-
дови лише силами громади міста — 8 гек-

тарів рекреаційної території були відсто-
яні у судах. Озеро Карасеве, з якого відка-
чували воду, аби побудувати замість ньо-
го чергову багатоквартирну будівлю. Тоді 
люди також забили тривогу. 30% озера 
все ж засипали піском вночі. Але через 
суспільний резонанс розголос дійшов і 
до відповідних інстанцій. Ми готові і на-
далі допомагати активним громадянам 
Київщини відстоювати інтереси громади 
міста та ділитися своїм досвідом.

Для початку ми хочемо налагодити си-
стему інформування жителів області про 
їх можливості та права, як влада працює, 
хто несе відповідальність за прийняті рі-
шення, як громадянин може впливати на 
чиновників і багато інших питань. 

Очевидно, що владним структурам не 
вигідно все пояснювати людям та 
виховувати свідомих громадян, які 
будуть контролювати їх дії. Дехто й досі 
вірить, що територіальний бюджет 
формує центральна влада України.

Є верстви населення, які ще не всти-
гли чи не змогли розібратися в сенсі ре-
форми децентралізації — вони не ро-
зуміють, що на місцевому рівні зосе-
реджені великі ресурси і бюджет у ру-
ках місцевої влади. Децентралізація, до 
речі, — одна з причин необхідності кон-
тролювати діяльність влади. І таких пи-

тань безліч. А люди мають розуміти, що 
відбувається в місті. Вони повинні мати 
достатньо відомостей про роботу керів-
ного апарату, бо лише так вони зможуть 
приймати зважені рішення.

Наразі в рамках «Громадської ініціати-
ви» готується кілька соціальних проек-
тів, які мають просвітницьку мету (юри-
спруденція, державне управління, полі-
тика, медіа), зокрема «Курси свідомих 
громадян», а також «Академія пенсіо-
нерів», яка покликана допомогти людям 
похилого віку розібратися у складних 
для них питаннях на кшталт комп’ютер-
них технологій тощо. 

Я відчуваю власну відповідальність і не 
маю морального права бути просто спо-
стерігачем.

Тому запрошую усіх свідомих та 
небайдужих громадян долучатися до 
співпраці, об’єднувати зусилля та брати 
майбутнє міста у свої руки. Разом ми 
зробимо наші міста ефективними 
та комфортними для життя.

Ставайте поруч — 
будемо працювати разом.

Телефонуйте: 
097-111-91-91, 
063-111-91-91.

У передмісті
столиці стало
важко дихати



4 Вишгород • 13 квітня 2018 року • №5 (21)РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

Інна Коміс

Хто може ним стати?

Людина, якій виповнилося 18 років.
Яка не має судимості.

за власним бажанням;
за народною ініціативою 
  (потрібно зібрати кількість підписів, що перевищує   
  кількість людей, які проголосували за нього);
за ініціативою депутатів 
  (має проголосувати 2/3 депутатів на сесії).

Місцевий (сільський, селищний, міський) голова — головна
посадова особа територіальної громади відповідного 
населеного пункту. Місцевий голова має бути людиною, якій ви 
довіряєте представляти свої інтереси.

Чим займається
місцевий голова?

Довідник свідомого громадянина

Як обирається?

Таємним голосуванням всієї громади 
населеного пункту.
1 раз на 5 років.

Як звільняється?

Хто заміщує?

заступники відповідно до розподілу
обов’язків;
секретар ради (у разі звільнення голови має не 
більше, ніж через 15 днів звернутися до Верховної 
Ради України про призначення виборів, звернення 
мають розглянути не пізніше, ніж через 90 днів).

Щоденна діяльність

6% - наради першого рівня 
          (наприклад, у Кабміні)
10% - наради третього рівня 
         (семінари, конференції, “круглі столи”)
11% - безпосередня робота з виборцями, 
         в т.ч. прийом громадян 
36% - наради другого рівня (в обладміністрації) 
37% - власні службові наради

* Дослідження проведено Фондом підтримки реформ

На нарадах вирішуються приблизно такі питання:

коли буде у будинках тепло і гаряча вода?
як розрахуватися з боргами по зарплатах
вчителям і лікарям?
знизити чи підвищити вартість проїзду
у громадському транспорті?

 

Місцевий голова не має права

займатися підприємницькою діяльністю;
бути депутатом будь-якої ради;
суміщувати свою діяльність з іншою 
 (навіть на громадських засадах);
займатися іншою оплачуваною роботою 
  (крім викладацької, наукової, творчої, медичної практики,  
  інструкторської та суддівської практики зі спорту).

 

Коли зобов’язаний звітувати

щорічно у вигляді відкритої зустрічі з громадянами;
на сесії на вимогу більшої половини депутатів у 
визначений ними термін;
2 рази на рік зобов’язаний інформувати населення 
про виконання програм розвитку та бюджету
(наприклад, на сайті місцевої ради).

 

Ідеальний місцевий голова має...

чітке бачення, яким має бути населений пункт;
стратегію розвитку міста, селища або села;
план першочергового розвитку;
команду, яка може реалізувати стратегії;
хороші управлінські навички;
долучати мешканців до прийняття рішень;
слухати і чути;
бути доступним.

Основні обов’язки

здійснює керівництво, організовує роботу і підписує рішення місцевої 
ради та її виконавчого комітету;
скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує їх порядок денний;
головує на пленарних засіданнях ради;
призначає і звільняє керівників відділів, управлінь та інших виконавчих 
органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій, крім керів-
ників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
організує розробку генерального плану забудови міста, селища або села;
є розпорядником бюджетних коштів за призначенням, визначеним радою.

“Вето” — це зупинення місцевим головою рішення ради за допо-
могою розпорядження. Відбувається у 5-денний термін з моменту 
його прийняття. Подолати “вето” рада може лише за допомогою 
2/3 депутатських голосів від загального складу ради.

Право “вето”

Хочете змінювати життя на Київщині на краще? 
Телефонуйте та пишіть: (097) 111-91-91; (063) 111-91-91; 
www.facebook.com/zinevych.oleksii.

НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ВИРІШУВАТИ 
ЗА ВАС — КОРИСТУЙТЕСЯ СВОЇМИ ПРАВАМИ!

Як потрапити на прийом?

Традиційний спосіб:
записатися на прийом і чекати
на дзвінок з ради з повідомленням 
дня і часу, коли голова вас прийме; 
надіслати або занести до канцелярії 
ради листа на ім’я голови 
(відповідь мають надати
не пізніше 45 днів).

Нетрадиційний спосіб:
“перехопити” голову по дорозі на
роботу, на заході або біля кабінету, 
передавши в руки листа з вимогою 
надати письмову відповідь або 
домовитися про час зустрічі;

 скористатися формою зворотнього 
зв’язку, яка є на багатьох сайтах рад.

* У листі має зазначатися: ваше ПІБ, місце проживання, чітко викладене питання, зауваження чи 
пропозиція, дата і підпис (інакше вам можуть відмовити у відповіді). Не можна передавати лист 
голові в руки, якщо він розміщений у конверті (це можуть розцінити, як спробу дачі хабаря).

08:00 - 08:20 — робота з документами
08:25 - 08:40 — зустріч з начальни-
ком фінансового відділу, розподіл 
бюджетних коштів
08:45 - 09:20 — робоча нарада з 
керівниками відділів виконкому 
з питань підготовки до сесії та 
засідання виконкому 
09:25 - 09:50 — підготовка до 
засідання оперативного штабу з 
організації будівництва садочка 
“Пролісок”
10:00 - 11:00 — засідання оператив-
ного штабу з організації будівниц-
тва садочка “Пролісок”
11:20 - 11:50 — робоча зустріч із

головою правління “Профсталь” з 
питань енергозабезпечення підприємства
12:00 - 13:00 — обідня перерва
13:00 - 13:30 — підготовка до участі 
у засіданні Асоціації Міст України 
13:35 - 14:05 — ознайомлення зі 
службовою кореспонденцією та пресою
14:10 - 14:35 — зустріч із начальни-
ком війського гарнізону з питан-
ня зношеності житлового фонду 
військового містечка
14:40 - 15:00 — зустріч з головою 
постійної депутатської комісії 
місцевої ради
15:05 - 17:00 — прийом громадян з 
особистих питань

Робочий день    місцевого голови 

Зверніть увагу!
Часто місцеві голови намагаються робити насамперед помітні проекти, які не є першочергово важливими. 
Наприклад, створюють парки, але нехтують оновленням інженерних комунікацій (адже їх не видно) тощо.

Нерідко громада, порівнюючи роботу нинішніх місцевих голів з «попередниками», говорить: «Цей, хоч і 
краде, але щось робить!” Але люди забувають про те, що можливості розвивати міста з’явилися завдяки 
децентралізації, внаслідок якої невеликі населені пункти отримали значні надбавки до бюджету.

Інколи місцеві голови сприймають опозиційні до себе команди як джерело загрози, намагаються дискре-
дитувати їх, в тому числі поширюючи неправдиві чутки.

Насправді треба сприймати зауваження опозиції, як можливість побачити, що можна і треба доопрацюва-
ти, вести з нею діалог. Інакше страждатимуть звичайні громадяни, бо увага і ресурси влади йтимуть зов-
сім не на розвиток населеного пункту.

37%
6%

36%10%
11%
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Вишгородські школярі повернулися
переможцями з Мінську

27 березня 2018 року працівни-
ками водної поліції Вишгород-
ського ВП під час спільного па-
трулювання з працівниками ри-
боохоронного патруля м. Києва 
та Київської області в акваторії во-
досховища поблизу села Осещина 
Вишгородського району виявлено 
та затримано двох чоловіків, які 
займались незаконним виловом 
риби за допомогою сіток. Поруш-
никами виявились місцеві жите-
лі гр. К. та гр. І., у яких було вилу-
чено 2 сітки загальною довжиною 
100 метрів та незаконно виловле-
на риба (плітка – 104 шт., судак – 

1 шт., карась – 1 шт., лящ – 2 шт., 
плоскирка – 5 шт., синець – 4 шт.).

Своїми діями зазначені гро-
мадяни завдали державі мате-
ріальних збитків на суму 10217 
гривень. За даним фактом слід-
чим підрозділом Вишгородсько-
го відділу поліції відкрито кри-
мінальне провадження, за озна-
ками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 249 
КК України (незаконне зайнят-
тя рибним, звіриним або іншим 
водним добувним промислом).

Наразі у вказаному криміналь-
ному провадженні триває досу-

дове розслідування.
Вишгородський відділ поліції

У регіоні затримали 
браконьєрів-“сіточників”

Під час заходу “Писанка єднан-
ня” представники різних конфе-
сій та національних меншинств 
України об’єдналися, аби разом 
розмалювати символ нового жит-
тя та відродження природи — пи-
санку. Гості Вишгородського му-
зею давньоруського гончарства 
із задоволення брали пензлики та 
творили. Хтось намалював квіт-
ку, хтось — заклик миру, хтось — 
символ свого віросповідання або 
національності.

“Усі прагнуть до миру, бла-
гополуччя, процвітання. 
Люди різних вірувань та 
різного походження заві-
тали на захід. Ми долучи-
ли людей до відродження 
просвітницької діяльності 
щодо підтримання україн-
ських традицій”, - розпо-
віла директор Вишгород-
ського історико-культур-
ного заповідника Влада 
Литовченко.

Гасло заходу - Єднання всіх на-
родностей та всіх конфесій. Саме 
тому основою писанки був обра-
ний квітковий орнамент під наз-
вою “Дерево життя” — адже він є 
об’єднуючим символом.

“Зібралися об’єднати наші 
традиційні особливості. 
Спільним символом для нас 
є чотири сторони світу та 
чотири пори року. Вихо-
дячи з цих кольорових осо-
бливостей весни, літа, осе-
ні та зими був розроблений 
орнамент писанки “Дерево 
життя”, — пояснила на-
уковий співробітник ВІКЗ 
Ольга Гордієнко.

Під час зустрічі гостям про-
вели екскурсію та представили 
експозиції музею давньорусько-
го гончарства Вишгородського 
заповідника. Безпосередньо ви-
ставку писанок Лесі Токарської, 
роботи травоплетіння Лесі Ко-
лосенко та оновлений зал архе-

ології ВІКЗ. Також усі бажаючі 
могли взяти участь у дійстві за-
кликання весни.

На захід завітали представни-
ки міської ради, Київської обл- 
держадміністрації та Міністер-
ства  культури України. Високопо-
садовці висловили вдячність пра-
цівникам ВІКЗ за запрошення. 

“Хочу подякувати за збе-
реження клубу єднання 
старовини та сьогоден-
ня, цілісності, неповтор-
ності. Спокій, умиротво-
рення, мудрість — це те, 
що відчувається у кожно-
му експонаті цього музею. 
Приємно тут бути”, - за-
певнив начальник відді-
лу комунікації та сприян-
ня діяльності релігійних 
організацій Міністерства 
культури України 
Юрій Марченко.

Олександр МЕРЕЩЕНКО

У Мінську з 25 по 27 березня 
проходив міжнародний фести-
валь творчості “Крила МИРу. 
Білорусь збирає друзів!” . 
Протягом трьох фестивальних 

днів творчі колективи з 5 регі-
онів Республіки Білорусь, Лат-
вії та України спілкувалися мо-
вою, яка не потребує перекла-
ду - мовою творчості та дружби. 
Цікаві майстер-класи від відо-
мого хореографа Тетяни Резнік з 
Білорусі та викладача Школи ак-
торської майтерності з Юрмали 
Олексія Ступеле; спілкування зі 
спортивним коментатором ка-
налу Мінськ – ТВ Федором Про-
шкіним; перегляд художнього 
фільму та вистави, герої якої го-
ворили двома мовами – україн-
ською та білоруською, «Ноч на 
Каляды» (за повістю М. Гоголя 
«Ніч перед Різдвом»); інтелек-
туальна гра; знайомства з одно-
літками з різних країн та куль-
турою країн-сусідів; свято піс-
ні й танцю. Усе це чекало на ко-
манду НВК «Гімназія «Інтелект» 
- ЗОШ І ступеня» у складі Іветти 
Лютаєвої, Зої Святної, Марини 

Бельченко, Вікторії Коноплиць-
кої, Ксенії Уткіної, Євгена Мах-
новця, Івана Панфьорова, Ан-
дрія Махнія, Микити Шерстньо-
ва та Арсенія Демидчука.

Наша команда у конкурсні дні 
представила українські народ-
ні танці й пісні. Жюрі та гляда-
чі були у захваті, тому високо 
оцінили виступ наших артистів: 
восьмикласниця Ксенія Уткіна 
посіла ІІ місце в інтелектуаль-
ній грі «Знаю!». Солістка Іветта 
Лютаєва здобула перемогу у во-
кальному конкурсі в номінації 
«Вокальна майстерність» за ви-

конання пісні про маму на сло-
ва Б. Олійника й отримала спе-
ціальний приз - золоту нотку. А 
пісня «Давайте дружити» у її ви-
конанні стала своєрідним гімном 
фестивалю, адже в останній день 
вона лунала з вуст усіх дітей. Ви-
конання українського гопака та 
танець «Ніч яка місячна» (хоре-
ограф Світлана Бельченко) при-
несли нашій команді повну пере-
могу, за яку ми отримали Гран-
прі фестивалю.

Вишгородська районна
гімназія “Інтелект”

Вишгородці відновлюють традиції 
українського писанкарства

Нацменшини та представники різних релігій
дружньо розмалювали писанку

У місті намагаються 
відроджувати та берегти 
українські традиції. 
Писанка – одна зі стародав-

ніх форм українського на-
родного розпису, символ вес-
ни, сонця, повернення приро-
ди до життя. Із давніх-давен 
яйце, як і дерево, вважалося 
символом весняного пробу-
дження природи, зароджен-
ня життя, продовження роду. 
Прославляючи вічний закон 
пробудження природи на зем-
лі, возвеличували і вшанову-
вали водночас один із голов-
них символів цієї пори – яйце, 
з якого, як вважалось, і поча-
лося життя на Землі. Розпису-
вали яйце символічними зна-
ками, котрі згодом трансфор-
мувалися в орнамент. Так і ви-
ник звичай робити писанки.

1 квітня біля РБК «Енерге-
тик» пройшов фестиваль пи-
санок-2018. До заходу долучи-

лися школярі  Вишгорода. Екс-
позиція зацікавила жителів мі-
ста. Були представлені писан-
ки різних кольорів та розмірів, 
різних методик виконання.

“Кожен учасник фести-
валю вніс краплинку своєї 
душі. Тема вільна. 
Кожна дитина бачить 
свою писанку. Вони 
проявили свою фантазію, 
проявили себе. Тут і ва-
ляння, і ліпнина, і розпис, 
і ниточки...”, – розповіла 
спеціаліст організаційно-
го відділу Вишгородської 
міської ради 
Катерина Боднарчук.

Всі учасники фестивалю от-
римали подяки та солодкі пода-
рунки від міського голови.

На фестивалі містян розважа-
ли майстер-класами, ярмарком 
майстрів та дитячою анімацією.

Наталія ЄРОФЕЄВА

“

“
“ “

Останній березневий тиж-
день у «Дивосвіті» завжди 
театральний, і він завер-
шується вже шість років 
поспіль фестивалем аматор-
ських театральних колекти-
вів, який проходить остан-
ньої суботи березня.
Географія наших фестивалів 

щороку розширювалася - від 
Київської області до інших міст 
та областей України. 

Цього року намагалися зібрати 
саме вишгородські колективи. На 
цьому фестивалі були дитячий 
театр «Експромт», шкільні театри 
з Катюжанки та Хотянівки. Звіс-
но ж, на фестивалі були і постійні 
колективи - студія «Драм Арт» зі 
Славутича та студія «Дивогляд» з 
Києво-Святошинського району.

«Театральна субота» цього 
року була благодійною. Дружня 
мистецька спільнота за допомо-
гою мистецтва театру прагнула 
привернути увагу дітей і до-
рослих - й таким чином зібрати 
кошти на лікування від онко-
захворювання двох вишгород-
ських хлопців Олександра Не-
милостивого і Артема Ільченка. 
Було зібрано близько 15 тисяч 
гривень - це кошти від продажу 
«Книги друзів»  Олена Роговен-
ко, благодійного ярмарку, про-
сто внески небайдужих гляда-
чів та учасників фестивалю до 
скриньок для збору коштів.

Вишгородський районний 
Центр художньої творчості 

«Дивосвіт»

Театральна субота у «Дивосвіті» 
цього року була благодійною

Із 1 квітня в Україні заборо-
нений вилов риби у зв’язку з 
нерестом. Про це повідомляє 
прес-служба Державного 
агентства рибного господар-
ства України.
Відповідно до Правил люби-

тельського та спортивного ри-
бальства, під час нересту доз-
воляється виключно любитель-
ське рибальство однією поплав-
ковою або донною вудкою із од-
ним гачком і спінінгом. Риба-
лити можна з берега в межах 
населеного пункту у дозволе-
них місцях, за межами нересто-
вищ. Забороняється здійснення 
будь-якого іншого способу ви-
лову, в тому числі, з перевищен-

ням дозволеної добової норми 
вилову – три кілограми. Заборо-
нено пересування плавучих за-
собів (човнів), організацію зма-
гань з рибальства, проведення 
підводного полювання.

В Держрибагентстві наголоси-
ли, що під час нересту також за-
боронено проведення вибухових 
та інших видів робіт, добування 
будівельних матеріалів (видобу-
вання піщано-гравійної суміші, 
розчистка русел річок, днопогли-
блення, берегоукріплення тощо).

Нерестова заборона буде дія-
ти протягом 10-12 тижнів в за-
лежності від регіонів і темпера-
турних умов. Порушення правил 
рибальства карається як накла-
денням штрафів, так і притяг-
ненням до кримінальної відпо-
відальності. Сума штрафів за по-
рушення правил рибальства ста-
новить від 34 до 170 грн, за грубе 
порушення правил рибальства – 
від 340 до 680 грн.

Прес-служба Державного 
агентства рибного
господарства України

В Україні 
заборонили 
масовий вилов 
риби
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• Галина КАМІНСЬКА

• ДОЗВІЛЛЯ •

З кожним днем користувачів, які 
бажають приєднатися до всесвітньої 
павутини, стає все більше. І якщо 
раніше Інтернет працював на одному 
комп’ютері, то сьогодні виходу до 
мережі потребують смартфони, план-
шети, телевізори, а інколи – навіть 
холодильники.

Для того, щоб надати доступ до Інтерне-
ту всім домашнім приладам, клієнти Ком-
панії “Бест” використовують Wi-Fi-марш-
рутизатори. Клієнти інших провайдерів 
також не нехтують цією можливістю, тому 
на виході ми маємо багатоповерхівку, де у 
вас та сусідів встановлені Wi-Fi-роутери.

Витяг із дзвінка клієнта до техніч-
ної підтримки: «…Цілий рік роутер по 
Wi-Fi працював нормально, а остан-
нім часом якість прийому різко по-
гіршилася. Швидкість передачі даних 
весь час змінюється, інколи падає аж 
до 5 кілобайт в секунду. Налаштуван-
ня у комп’ютері та роутер не зміню-
валися, як і їх місцезнаходження….»
Загалом, про стабільну швидкість до-

машнього Wi-Fi-сигналу важко говори-
ти. Оскільки є ряд факторів які суттєво 
впливають на цей показник:

1. Відносно старий вік маршрутизато-
ра у порівнянні з новим ноутбуком чи 
смартфоном (сучасні роутери дозволя-
ють суттєво покращити продуктивність 
Інтернет-з’єднання).

2. Місцезнаходження маршрутизатора – 
досить примітивна річ, проте, наявність 
перешкод у вигляді утеплених стін, мета-
левих дверей, акваріумів, шафи, розташу-
вання роутеру на підлозі суттєво знижує 
якість сигналу.

3. Завантаженість каналу – Wi-Fi-мере-
жі у багатоповерховому будинку, як пра-
вило, накладаються одна на інші внаслі-
док близького розташування та великої 
кількості. Також на якість Wi-Fi впли-
вають налаштування каналу бездрото-
вої мережі. Зазвичай користувачі його 
не змінюють та користуються одним ка-
налом зі своїми сусідами, від чого якість 
з’єднання “просідає” у обох. У найваж-
чих випадках навіть не вдається знайти 
свою домашню Wi-Fi-мережу.

4. Втручання інших пристроїв у часто-
ту роботи роутеру – на кшталт радіо-няні 
або мікрохвильової печі.

5. Застаріле програмне забезпечення – 
воно постійно вдосконалюється, а новітні 
смартфони і ноутбуки підключаються на 
більш високих швидкостях до Wi-Fi, що 
має сильніший сигнал.

Вочевидь, на розташування роутеру ви 
можете вплинути самостійно, тож погово-
римо про вибір каналу та його налаштуван-
ня для найкращої пропускної здатності.

Уся пропускна смуга Wi-Fi-частот знахо-
диться у діапазоні 2,4 ГГц, яка, в свою чер-
гу, ділиться на 11-14 каналів, по ~22МГц 
у кожному. У налаштуваннях роутеру не-
обхідно змінити канал (у доступному ді-
апазоні частот) з найменшою наявністю 
перешкод. Проте, щоб виявити такий ка-
нал, необхідно зробити діагностику усіх 
Wi-Fi-мереж, що вас оточують.

З цією задачею добре справляється про-
грама inSSIDer (зверніть увагу, вона ство-
рена для комп’ютера з наявним Wi-Fi-
модулем; для аналізу мереж зі смартфо-
ну можливо скористатися Wi-Fi Analyzer 
або подібними програмами). Вона є без-
коштовною та не потребує спеціальних 
вмінь роботи з комп’ютером. Інсталяція 
проста, без схованого стороннього забез-
печення. Скачати її можливо з офіційного 
сайту. Після запуску у верхній частині 
вікна автоматично буде вибрана ваша ме-
режева карта. Після цього необхідно на-

тиснути кнопку «Начать сканирование».
Після детального сканування програ-

ма відобразить орієнтовно таке наван-
таження (див. скрін 1).

Проаналізуйте дані завантажених ка-
налів та накладання мереж. Після цьо-
го в інтерфейсі роутера вкажіть вручну 
найбільш вільний канал (для того, щоб 
зайти в інтерфейс роутера, скористайте-
ся його інструкцією або в пошуку Google 
просто вкажіть виробника роутера та 
його модель з уточненням “як налашту-
вати”). Також у web-інтерфейсі роутера 
можливо обрати більш швидку передачу 

даних, встановивши опцію «Auto 20/40 
MHz», якщо вона там є. (див. скрін 2)

Спробуйте проаналізувати декілька місць у 
квартирі з включеною програмою та визна-
чити точки максимального прийому. Якщо 
вас щось не влаштує, спробуйте змінити міс-
це розташування роутера. Також існують 
різні ретранслятори, які стануть у нагоді для 
покращення існуючого сигналу Wi-Fi.

* Зверніть увагу, провайдер не може 
впливати на якість сигналу вашого 
роутера та швидкість доступу до Ін-
тернет за допомогою Wi-Fi-мережі! 

Олена СТЕЦЬ

Як подивитись, чи не заважає сусід по Wi-Fi?

Сприятливі дні для посадки, посіву та пересаджування культур

Не рекомендуються посіви і 
посадки. Рекомендується 
підготовка ґрунту під посів, 
знищення шкідників, прополка 
і мульчування.

Місяць у знаку 
Овна

Спадаючий

14 
Субота

Місяць у знаку 
Овна, Тільця

Спадаючий

15 
Неділя

Не рекомендуються посіви, 
посадки та пересадки.

Місяць у знаку 
Тільця

Новий Місяць

16 
Понеділок

Рекомендується посів 
салати і капусти, решту 
овочевих культур не 
рекомендується. 
Обрізання дерев і кущів.

Місяць у знаку 
Тільця, Близнюків

Спадаючий

17 
Вівторок

Рекомендується посадка 
бобових і в'юнких рослин, 
плодових дерев та багато-
річних квітів, видалення 
зайвих пагонів, прополка, 
мульчування.

Місяць у знаку 
Близнюків

Зростаючий

18 
Середа

Місяць у знаку 
Близнюків, Рака

Зростаючий

19 
Четвер

Рекомендується посадка 
більшості культур: томатів, 
капусти, огірків, перцю, 
баштанних, квасолі, патисонів, 
баклажанів, кабачків та 
декоративних культур.

Місяць у знаку 
Рака

Зростаючий

20 
П’ятниця

Сприятливий день для 
посадки плодових дерев та 
плодоягідних кущів. 
Крім того, скористайтеся 
порадами минулого дня.

Місяць у знаку 
Рака, Лева

Зростаючий

21 
Субота

Місяць у знаку 
Лева

Зростаючий

22 
Неділя

Місяць у знаку 
Лева, Діви

Зростаючий, 
Перша чверть

23 
Понеділок

Місяць у знаку 
Діви

Зростаючий

24 
Вівторок

Не рекомендується саджати і 
пересаджувати овочеві культури, 
фруктові дерева, робити посів 
на насіння.  Рекомендується 
розпушування ґрунту, мульчування 
дерев, обприскування.

Місяць у знаку 
Діви

Зростаючий

25 
Середа

Місяць у знаку 
Діви, Терезів

Зростаючий

26 
Четвер

Неродючий день, тому не варто сіяти, садити 
чи пересаджувати рослини. Можна зайнятися 
боротьбою з хворобами та шкідниками рос-
лин, внесенням добрив, підготовкою грядок.

Місячний посівний календар. Квітень

Рекомендується посадка кісточкових фруктових дерев, стручко-
вих культур (гороху, квасолі, спаржі, сочевиці), а також усіх видів 
квітів, висадка розсади томатів та  перцю у парник чи відкритий 
ґрунт,  посів дині, гарбуза, капусти. Сприятливі дні для посадки 
чи пересадки плодових дерев та плодоягідних кущів.

Місяць у знаку 
Терезів

Зростаючий

27 
П’ятниця

Місяць у знаку
Терезів, Скорпіону

Зростаючий

28 
Субота

Рекомендується посадка капусти, помі-
дорів, огірків, перцю, гарбуза, картоплі, 
підрізування дерев і ягідних кущів, ще-
плення, внесення добрив, полив, зни-
щення шкідників, розпушування ґрун-
ту. Не рекомендується саджати дерева.

Місяць у знаку 
Скорпіону

Зростаючий

29 
Неділя

Не рекомендуються посіви,
посадки та пересадки.

Місяць у знаку 
Скорпіону, 
Стрільця

Повний Місяць

30 
Понеділок
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Писанки – неодмінний символ Великодніх 
свят, магічний оберіг,  який нині набуває все 
більшої популярності не лише в Україні, а й 
у світі. А ще це - предмет гордості і вправ-
ності майстрів і майстринь, які займаються 
писанкарством. Їх починають виготовляти 
заздалегідь, аби на свято порадувати друзів 
і знайомих неймовірним калейдоскопом ко-
льорів, дивовижним переплетінням ліній і 
феєрією візерунків. Нині українська писанка 

в тренді, нею цікавляться і захоплюються, 
багато хто пробує свої сили в писанкарстві. 
А майстри-писанкарі охоче  передають ба-
жаючим секрети своєї творчості. Одна з них 
– відома не лише в Україні, а й далеко за її 
межами член Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України, автор книжки 
«Веселковий світ писанки. Запрошення до 
творчої майстерні» Олеся ТОКАРСЬКА, яка 
створила тисячі мистецьких писанок.

Майстриня-писанкарка
Олеся ТОКАРСЬКА:
«Писанка – це своєрідна медитація»

Вона використовує воскову 
техніку розпису, і в її «арсена-
лі» - писанки не лише на куря-
чих, а й на гусячих, страусиних 
та перепелиних яйцях. Твор-
ча інтерпретація традиційних 
візерунків майстрині не може 
не дивувати. Кожен з її виро-
бів хочеться розглядати довго 
і вдумливо, бо ж у цьому фан-
тастичному світі, зображеному 
на крихкій яєчній шкаралуп-
ці, знаходиш щось таке, що ско-
лихує душу, не залишає байду-
жим. Здається, вони наповнені 
тією доброю енергетикою, яка 
завжди є передвісником світ-
лого свята. Напередодні цього-
річних Великодніх свят Олеся 
Токарська завітала й у Вишго-
род, де провела майстер-клас 
для бажаючих опанувати ази 
цієї захоплюючої справи, а та-
кож надала музею давньорусь-
кого гончарства свою колекцію 
писанок, якою можна помилу-
ватися до 15 квітня. Нам вда-
лося поговорити з майстри-
нею, яка своє хобі перенесла у 
професійну площину.

- Пані Олесю, з чого почало-
ся ваше захоплення писанкар-
ством?

- Я народилася і живу на Ки-
ївщині, у мальовничому селищі 
Клавдієве. Тут діє відома фабри-
ка ялинкових іграшок, де працює 
багато художників. Тож я й сама 
просто не могла не стати худож-
ником, дивлячись на ту красу.

Але професія художника в ті 
часи, за Союзу, серйозною не 
вважалася. Батько мій казав: бу-
деш ковбасу у вітринах малю-
вати, що то за робота - худож-
ник-оформлювач, адже тоді на-
віть не було такого слова – ди-
зайнер. Тож здобула педагогіч-
ну освіту і  деякий час працюва-
ла в Києві, в інтернаті для дітей 
з ДЦП, з наслідками поліомієлі-
ту. Ці діти були трохи обмежені 
в рухах, тож ми з учнями друго-
го класу тоді спробували писати 
писанки. І в них виходило! Для 
мене самої писанкарство тоді 
ще тільки починалось. 

- А чому ви вирішили саме 
писанками займатися?

- Я тоді всім потроху займа-
лась, а вийшло, що прикипі-
ла до писанкарства. То такий 
особливий вірус, якщо він уже 
причепиться, то не відпустить. 
Я не одна таке помітила. За-
хоплює, дізнаєшся щось нове, 
пробуєш нові варіанти, експе-
риментуєш з фарбами, з орна-
ментуванням – тут безмежний 
простір для роботи! Коли я по-
мітила, що навіть тим особли-
вим діткам це цікаво – це мене, 
дорослу людину, мотивувало до 
цього заняття. 

Спочатку були писанки для 
себе, для друзів, для знайомих, 
а потім – закрутилося… У 2005 
році відбулася моя перша пер-
сональна виставка. Я отрима-
ла горде звання майстра, ста-
ла членом Національної спілки 
майстрів народного мистецтва 

України. А потім - щороку нові 
цікаві проекти, навіть по кіль-
ка проектів на рік… Той «вірус» 
мене вже й підтримував. 

- Ви зібрали чималу «колек-
цію» персональних виставок…

- Так. Вони відбулися у низці 
музеїв обласних центрів Украї-
ни - у Рівному, Луцьку, Тернопо-
лі, у столиці України. Також мої 
писанки демонструвалися на 
численних виставках - у Спілці 
майстрів народних мистецтв 
України, в «Українському домі», 
на міжнародних православних 
виставках-фестивалях у галереї 
«Лавра», у різних містах Украї-
ни. А ще – за кордоном: у США, 
Бразилії, Німеччині, Франції, 
Швейцарії, Польщі та Монголії.

Були й курйозні випадки. 
Якось на одній виставці ми ро-
боти здавали під акт, а потім 
з’ясувалось, що частина їх десь 
зникла. Організатори не знали, 
що робити. Я їм кажу: дівчата, 
ну що зробиш? Якби щось пога-
не було, то вони б не брали тих 
писанок. Отже, гарні роботи.

- Ваша виставка писанок у му-
зеї давньоруського гончарства 

справила на мене незабутнє 
враження. А які ваші враження 
від Вишгорода, від музею?

- У Вишгороді я не вперше. 
Колись тут відпочивала з дру-
зями. А ще кілька разів приїж-
джала як майстер на День міста. 
Також ми були тут від Боро-
дянського району на обласно-
му святі Масляної кілька років 
тому. Але у музеї не вдавалось 
побувати.  У мене вже був роз-
планований час на передвели-
кодні заходи, у яких я вже кіль-
ка років поспіль беру участь, на 

майстер-класи. Та коли отрима-
ла пропозицію щодо виставки у 
Вишгородському музеї давньо-
руського гончарства, то пого-
дилась, адже є що показати, хоч 
небагато, бо значна частина пи-
санок - на інших заходах. Тут 
було дуже цікаво, я познайоми-
лася з непересічними людьми, 
отримала приємний досвід. 

Ваш фестиваль місцевих май-
стрів – теж дуже цікаво. Так, 
треба пропонувати новий про-
дукт,  щоб людей зацікавити і 
заохотити, щоб це було і в фор-

маті музею, і в контексті 
сучасних потреб. 

- Ваші вироби стосу-
ються одного свята. За-
звичай писанки попу-
лярні тиждень, ну, хай 
40 днів Великодніх свят. 
Тобто ваша робота за-
лежить від сезону…

- Писанки традиційно 
писали ще від Стрітення 
і аж до Зелених свят. Тоб-
то половину сонячного 
року. У такому форматі 
писанки півроку будуть 
актуальні. А ще є поціно-
вувачі, яким потрібні й 
різдвяні писанки. 

- Різдвяні писанки? 
Такі є?

- А ви наберіть в Інтер-
неті, подивіться. 

Вони з восьмиконечни-
ми зірками, як сніжин-
ки, дуже гарні. Є цілі ко-
лекції різдвяних писа-
нок. Йдуть в основному 
за кордон. Але й в Украї-
ні до Різдва вже роблять 
писанки. Також, оскіль-
ки писанка - крім того, 
що це краса й оберіг, це 
все-таки й хліб мій, я 
маю низку серйозних за-

мовників, які звертаються за-
звичай восени, у вересні-жовт-
ні. Тоді майстер має час, пише з 
почуттям, неквапом. 

А ще до Нового року я ро-
блю ялинкові прикраси - куль-
ки. Вони чимось подібні до пи-
санок, адже в них і поверхня 
опукла, і теж крихкий матеріал. 
Але там канонів немає – мож-
на експериментувати з об’єма-

ми, рельєфами тощо. Мені ви-
стачає занять, але найсерйозні-
ше з них – писанка.

-А які яйця важче розпису-
вати?

- Справа не в тому, які важ-
че. Гусячі зазвичай довше, май-
стер-клас іде три години. Але 
на гусячому більший простір 
для творчості, для кольорів. 
На одному з майстер-класів – 
я їх кілька років поспіль про-
воджу на Великодніх вистав-
ках-ярмарках - ми спробуємо 
до дев’яти кольорів використа-
ти, до дев’яти операцій викона-
ти. Приємно, що люди долуча-
ються до сакрального україн-
ського мистецтва.

- Багато майстрів – люди за-
бобонні. А ви? 

- Скоріше ні. Багато майстрів 
не показують своїх незакінче-
них  робіт. Я в цьому не бачу 
сенсу. Бо чого б з людьми не 
поділитися? І я ніколи не запе-
речую, коли мої роботи фото-
графують, постять у соцмере-
жах. Мені приємно, що людям 
подобається.

Писанки придумувати особли-
во не потрібно, тому що віками 
придумували їх до нас. Може 
бути лише творча інтерпрета-
ція  – експерименти з поділами, 
з орнаментуванням тощо. На-
приклад, додати щось із вишив-
ки рушників, чи килимарства, 
чи різьбярства, чи гончарства. А 
ви пробували писанку писати?

- Чесно кажучи,  ніколи, на 
жаль…

- Якби спробували – відчу-
ли б, що писанка – це своєрід-
на медитація, це задоволен-
ня. Тут не треба додивлятися 
– рівна чи не рівна лінія, як ко-
лір взявся, чи що якщо, буває, 
яйце на один бік скособочене… 
Ця робота наскільки захоплює, 
що просто не помічаєш часу. А 
тим більше, остання операція, 
коли вже яйце покрите фарба-
ми, шарами воску – і вже ніби 
й не зрозуміло, що там нама-
льоване, а тут ми нагріваємо на 
вогні, віск знімаємо з яйця, всі 
барви писанки відкриваються – 
те задоволення варте часу, про-
веденого за заняттям. 

Інна КОСЯНЧУК, 
Вишгородський 

історико-культурний 
заповідник
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Погода
             Ніч              День

По горизонталi:
1. Найвища точка небесної сфери 
4. Сорт тютюну 7. Отруйна змія 8. Жі-
ноча част. будинку мусульман 9. Адміні-
стративно-територіальна одиниця 
10. Рух гіпнотизера перед обличчям лю-
дини 12. Похилий стіл з шрифтом для 
складання 15. Заборона 17. Другий укіс 
трави 18. Морський рак 20. Залишки 
згоряння, попіл 23. Одиничний вектор 
25. Установа, де зберігаються документи, 
справи 26. Головоломка, зашифроване 
слово 27. Мезозойська... 28. Колючий 
кущ з їстівними ягодами 29. Вітчизня-
ний вчений - метало-зварювальник.

По вертикалі:
1. Зміна кольору шкіри від сонячного 
проміння 2. Цінне хутро 3. Швидкість 
перебігу дії, процесу 4. Хижий звір роди-
ни котячих 5. Морський полярний птах 
6. Американський страус 11. Сильне за-
хоплення 13. Озеро в Австралії 
14. Частина обличчя 15. Озеро в Туреч-
чині 16. Винахідник телефону 18. Най-
менша кількість певної енергії 19. Дикий 
гірський баран 21. Жувальна гумка 
22. Відросток нервової клітини 23. Знак 
зодіаку 24. Сходинки до літака, судна.

По горизонталi: 1.зеніт 4.бакун 7.ефа 8.гарем 9.район 10.пас 12.реал 15.табу 17.отава 18.краб 20.зола 23.орт 25.архів 
26.ребус 27.ера 28.терен 29.Патон.
По вертикалi: 1.загар, 2.норка, 3.темп, 4.барс, 5.кайра, 6.нанду, 11.азарт, 13.Ейр, 14.лоб, 15.Таз, 16.Бел, 18.квант,
19.архар, 21.орбіт, 22.аксон, 23.Овен, 24.трап.

Ірпінь

Смачного!
ВЕСНЯНІ САЛАТИ

Хочете поповнити запас вітамінів після довгої 
холодної зими? Пропонуємо вам поласувати 
свіжими весняними салатами!

• ІЗ РЕДИСКОЮ ТА МАСЛИНАМИ
1 пучок листя салату, 3 огірки, 2 помідори, 8 маслин, 

8 редисок, 100 г сиру фета, петрушка, базилік, сіль, пе-
рець, рослинна олія — за смаком.

Всі овочі і зелень помийте і обсушіть. Редис, масли-
ни та огірки наріжте тонкими кружечками, а помідор 
— невеликими шматочками. Фету розкришіть або на-
ріжте кубиками. Застеліть тарілку листям салату, звер-
ху розкладіть овочі, маслини і сир. Прикрасьте гілочка-
ми петрушки і базиліка. Полийте салат олією, посолити 
і поперчіть. Подавайте одразу після приготування.

• З ЯЙЦЯМИ ТА ЧЕРЕМШЕЮ
10-15 пелюсток черемші, 2 яйця, сіль, сметана або 

майонез за смаком.
Подрібніть зварені вкруту яйця та черемшу. Змі-

шайте їх між собою, посоліть і заправте салат смета-
ною або майонезом.

• ЗІ ШПИНАТУ І ЩАВЛЮ
По 10 пелюсток шпинату і щавлю, 1-2 яйця, кефір 

(сметана, майонез).
Дрібно наріжте шпинат і щавель. Додайте дрібно 

покришені яйця. Залийте кефіром, сметаною або ма-
йонезом.

Карикатура

Святковий календар Кросворд

АНЕКДОТИ
Вчора в Таджикистані була накрита велика партія наркоти-
ків. А то дощі, знаєте, весна. Намокнуть ще.

***Навесні все змінюється. Перемагають ті, у кого коротша 
спідниця, а не гарніша шуба.

***Навесні і восени редакція програми «Шукаю тебе» завале-
на заявами з військкоматів.

***— Добрий день, куме, що п’єте?
— Українське мохіто.
— Ром та м’ята?
— Та ні, горілка та петрушка.

***Заходить українець в купе, де сидять троє афроамериканців:
— Хлопці, що тут горіло?

15 квітня — День співробітників 
      карного розшуку.
18 квітня — Міжнародний день 
      пам’ятників та історичних 
      місць. 
21 квітня — День довкілля, 
     Міжнародний день астрономії.
23 квітня — Всеукраїнський день 
     психолога, Міжнародний день 
     секретаря. 
26 квітня — День трагедії на 
     Чорнобильській АЕС. 
29 квітня — Міжнародний день 
      танцю. 
1 травня — Свято весни і праці. 
3 травня — Всесвітній день
      свободи друку.

— Петре, чому ти нікуди не береш мене?
— Беру.
— І куди ж це?! Ні в кіно, ні на тусовки, ні в кав’ярню…
— Марусю, ти завжди в моєму серці. 

***Досвідчений чоловік фліртує на пляжі з самою блідношкі-
рою дівчиною – у неї ж вся відпустка ще попереду.

***
Вегетаріанці не їдять тварин.
Вони їх ОБ’ЇДАЮТЬ.

***Учора вперше ходив на полювання. Після 12-го чи 13-го по-
стрілу качка померла від сміху.

***Пора щось змінювати у своєму житті – завтра ляжу на те-
левізор і буду дивитись на диван.

***

Людям не те що позакладало вуха – людям поза-
кладало душі.
© Ліна Костенко


