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Розповсюджується
безкоштовно
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За новим законом, за кожною школою закріплять пев-
ну територію. Майбутні першокласники, які прописані 
на території обслуговування школи, матимуть право на 
першочергове зарахування до неї.

Інформацію про прив’язку шкіл за певними адресами 
варто очікувати у навчальних закладах та на сайтах ра-
йонних управлінь освіти. У квітні і травні будуть при-
ймати документи від дітей за місцем проживання, а піс-
ля 1 червня – за наявністю вільних місць від інших.

Міністерство освіти вирішило 
зрівняти дітей в правах
Останнім часом школи, які отримали статус спеці-

алізованих, ввели для прийому в школу тести, за ре-
зультатами яких учнів зараховували до першого кла-
су. Виходило, що діти, які живуть поруч, могли зали-
шитися “за бортом”. Тому відомство зобов’язало шко-
ли дотримуватися старої радянської схеми і брати ді-
тей за територіальним принципом. За кожним на-
вчальним закладом закріплені будинки, з яких пер-
шокласників беруть в будь-якому випадку. А вже 
вільні місця можна віддавати всім охочим.

Жителька Вишгорода Надія Данюк, матір майбутнього 
першокласника, нещодавно зіштовхнулася з новою ре-
формою. Проживає сім’я за одною адресою, а прописа-
на за іншою.

«Прописані ми досить далеко від тієї школи, де  
проживаємо. Тому ми не входимо у ту школу, куди 
нам ближче і зручніше водити дитину. Мене це шо-
кувало. Я цього не знала. Раніше можна було обира-
ти школу, яку вважаєш за потрібне. Потім нам по-
радили взяти довідку, що ми дійсно проживаємо за 
певною адресою. Тільки тоді змогли подати доку-
менти в обрану школу».

Багато хто живе не за місцем реєстрації, але при цьому 
платять податки до бюджету міста. Є переселенці зі схо-
ду, яким повертатися нікуди. 

Як бути тим сім’ям, які хочуть віддати дитину в школу 
не за місцем реєстрації або не мають реєстрації взагалі? 
Адже чимало вишгородців знімає житло і ніхто їх не про-
писує. Освітяни радять укладати офіційний договір про 
оренду житла або зареєструватися у родичів. 

Закріплення за школами території обслуговування на-
лежить до компетенції місцевих органів влади.

Реалії шкіл Вишгорода
Директор Вишгородської районної гімназії «Інте-

лект» Інна Шубко вже зіштовхнулася з проблемами но-
вої реформи.

«З однієї сторони це добре, тому що ми знаємо, 
що у нас є мікрорайон і ми маємо забезпечити всіх 
наших дітей навчанням. Але з іншої сторони – об-
межуються права батьків на бажання, щоб їхня 
дитина навчалася в тому чи іншому навчальному 
закладі. Поруч він знаходиться з будинком чи ні. 
Обмежили права батьків у виборі школи».

У Вишгороді ситуація катастрофічна. Адже ще за ра-
дянських часів у місті було три школи. І досі їх лише три, 
хоча дітей стало значно більше. Навчальні заклади фі-
зично не можуть вмістити дітей у свої стіни. 

«Будуються будинки, розростається місто, при-
чому розбудова йде семимильними кроками. Ми не 
думаємо про школи та садочки. З наступного року 
наш навчальний заклад та інші школи Вишгорода 
змушені будемо дітей 5 та 6 класів навчати у другу 
зміну. А що це означає. Друга зміна буде починати-

ся о 14.45. Додайте 6 годин навчання. Це біда».
Однією з цілей нового порядку зарахування у початкову 

школу є рівномірний розподіл навантаження на вчителів 
і формування класів до 25 дітей. Водночас цих норм у мі-
стах, таких як Вишгород, складно дотримуватися.

«На сьогоднішній день станом на 1 вересня 2018 
року вже є 5 класів по 42 дитини. Більше класів у 
школі ми просто фізично знайти не можемо. 
Як виконувати наказ міністерства – я не знаю. 
На 2019 рік та ж сама ситуація. У нас уже заяв від 
батьків подано на 5 класів з такою ж кількістю 
дітей. А зараз тільки квітень 2018 року!»

Без домашній завдань
Першокласникам не задаватимуть домашні завдання, 

учні другого класу витрачатимуть на них не більше 45 
хвилин, третього — 1 годину 10 хвилин, четвертого — 
максимум півтори години. Навіть більше, вчителі не да-
ватимуть домашні завдання з додаткових підручників і 
посібників, а також на час канікул і вихідних.

Місцевий бюджет
стор. 4 стор. 7

Чарівний
острів Кіпр

У ЦЕНТРІ   УВАГИ

стор. 5

БАТЬКАМ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 
НА ЗАМІТКУ: ЗМІНИВСЯ ПОРЯДОК ПРИЙОМУ 
ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ. ГОЛОВНЕ НОВОВВЕДЕННЯ – 
МАЛЕЧУ ПРОПОНУЮТЬ ПРИЙМАТИ ЗА ПРОПИ-
СКОЮ, СКАСУВАВШИ КОНКУРСНІ ВІДБОРИ, 
НА ЯКІ, ЗА СЛОВАМИ ЧИНОВНИКІВ, 
«ДАВНО СКАРЖАТЬСЯ БАТЬКИ».

Сучасна 
работоргівля

Вишгородці вже не один рік зіштовхуються
з постійними транспортними проблемами.
Офіційний перевізник до станції метро «Героїв Дніпра» 

здійснює перевезення регулярно, але проміжок часу між 
рейсами досить великий, автобуси не комфортні та по-
вільні. Містянам не подобається і те, що остання марш-
рутка йде о 22:15, тобто після цього часу додому вже не ді-

статися.  Поки не вистачає маршруток, нелегальні переві-
зники – це вихід зі скрутного становища. 

“Автобусом – це довго. Я розраховую час так, щоб 
мені дістатися до робочого місця швидше. 

До “Петрівки” я дістаюся за 15-20 хвилин. А на 
автобусі тільки до «Героїв Дніпра» діставатися 
хвилин 25-30”, - каже місцева жителька Валерія.

“В маршрутках не комфортно їхати. Вони не ча-
сто ходять. Їх можна чекати, особливо зранку або 
ввечері, дуже довго. А попутки і в 12 ночі забирають 
з Києва”, - розповідає житель Вишгорода Олександр.

Водночас чимало людей виступають проти, піклую-
чись за свою захищеність та здоров’я. Адже нелегали 
паркуються з порушеннями, перевозять без ліцензії. На 
час поїздки пасажир, якого везе маршрутник-нелегал, 
не застрахований і в разі ДТП не отримає жодної ком-
пенсації. Жителі міста щодня наражають себе на небез-
пеку. Адже за кермо такої нелегальної “попутки” може 
сісти водій у будь-якому стані.

Директор компанії-перевізника ТОВ “Авто-Лайн” 
Олександр Балуєв стверджує: 

“У мене є медик, механік і слюсар. Постійно меха-
нік контролює рухомий склад. А медик щоранку пе-

ревіряє стан здоров’я водіїв: по-перше, на алкоголь, 
а також, можливо, людина має проблеми з серцем чи 
відчуває втому тощо. У нелегалів такого немає”.

Місцевий житель та активіст Арсеній Толстих розпо-
відає: 

“Коли злива чи сніг, то в центрі міста на кінце-
вій зупинці величезна черга організовується — людей 
200-300. Вони змушені виходити на дорогу через не-
легалів. І всі так і стоять в крайній лівій смузі. Я був 
свідком, як вантажівка мало не в’їхала в натовп. На 
щастя, люди відскочили і ніхто не постраждав”.

Підприємець скаржиться: нелегали діють зухва-
ло, на закон не зважають, податків не платять. Крім 
того, нелегали возять пасажирів, а офіційному пе-
ревізнику лишаються бабусі із клунками, учасники 
АТО та інші пільговики. Тож заробити не виходить. 
Будуть нелегали — ситуація тільки погіршувати-
меться. Не працюємо, а виживаємо — запевняє ди-
ректор ТОВ “Авто-Лайн”. Адже стан рухомого складу 
погіршується, автобуси стають менш комфортабель-
ними та повільнішими, але змінити ситуацію немає 
можливості.

Баталії нелегалів та офіційного перевізника
тривають, а страждають вишгородці

Продовження на сторінці 2.

Продовження на сторінці 2.

В школу - за пропискою: 
нову реформу випробують і вишгородці
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19 квітня у Вишгородській ра-
йонній дитячо-юнацькій спор-
тивній школі пройшов Чемпіо-
нат Київської області з плаван-
ня серед спортсменів з уражен-
нями опорно-рухового апарату, 
порушеннями зору, слуху, розу-
мового та фізичного розвитку.

В особистих змаганнях демон-
стрували майстерність в плаван-
ні більше 40 спортсменів з усієї об-
ласті. Серед них – двоє мешканців 
Вишгорода, які і вибороли перші 
місця відповідно до нозології та ві-

кової групи: Бондар Мілана (6 ро-
ків), Єрмолов Данило (10 років).

На захід завітали представники 
обласної та районної влади: за-
ступник голови Вишгородської 
районної ради Марина Ганіць-
ка, начальник управління фізич-
ної культури та спорту Київської 
обласної державної адміністрації 
Сергій Тимофєєв, начальник від-
ділу молоді та спорту Вишгород-
ської районної державної адміні-
страції Михайло Лазарєв.

Представники влади зазначи-

ли, що дітям з особливими по-
требами обов’язково потріб-
ні додаткові старти. Адже чим 
більше вони беруть участь у по-
дібних змаганнях, тим більше 

стимулу з’являється для нових 
звершень.

Вишгородська районна рада 
Київської області

“Перевізник повинен заробляти якісь кошти 
для того, щоб купувати колеса, запчасти-
ни, солярку, сплачувати податки. 
Для того, щоб пройти техогляд — потріб-
но заплатити, а щоб придбати страховий 
поліс на одне авто — потрібно близько 3 
тис. грн. І так на кожне”.

Водночас з початку року Вишгородська міська рада 
почала виділяти щоквартально 450 тис. грн на 397-
ий маршрут, щоб покривати пільгові перевезення.

На відміну від офіційних перевізників, нелега-
ли не сплачують жодних податків до державної 
скарбниці. Водночас, варто не забувати, що подат-
ки — це можливість для місцевої влади забезпе-
чувати бюджетні сфери. А це і сфера охорони здо-
ров’я, освіта та інфраструктура. Стосовно марш-
руту “Ярославичі — «Почайна»” мер Вишгорода 
Олексій Момот відповідає: 

“У мене є певні питання щодо цього марш-
руту. Але ніколи я не буду їх чіпати з одної 
простої причини — вони вивозять людей на 

Київ. Якщо їх звідти прибрати, ми отрима-
ємо транспортний колапс і буде біда. Якщо 
весь комплекс “Ярославичі” піде на зупинку, 
то куди вони тут загрузяться?”

Змінити ситуацію та покращити транспортне 
сполучення з Києвом, можливо, і мав би новий 
маршрут, який анонсувала міська влада. Але його 
впровадження розтягнулося вже на 2 місяці.

Наталія ПРОЦЕНКО

Баталії нелегалів та офіційного перевізника 
тривають, а страждають вишгородці
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Закінчення. Початок на сторінці 1.

Європейську практику зби-
рання  та сортування сміття 
впроваджують в Україні.
Вишгород — місто в якому 

реалізовано пілотний проект. 
В Київському виставковому 
центрі відбувся круглий стіл, 
де презентували його перші ре-
зультати.  В серпні місцева влада 
підписала меморандум на роз-
дільне збирання твердих по-
бутових відходів з УКРПЕКом.  
Крім меморандуму про співп-
рацю, Українська Пакуваль-
но-Екологічна Коаліція також 
підписала договір з керуючою 
компанією міста про організа-
цію роздільного збирання за-
лишків упаковки. 

“Те, що ми про це розказує-
мо, те, що друкуємо в різних 
містах. Ми запросили із різ-
них містечок Київщини. Тут 
була присутня  представник 
департаменту екології Ки-
ївської області, то вони все 
це чують і тепер потрібно 
вибирати ті чи інші місця, 
де можна було б і далі про-
довжувати таку роботу”, — 
запевнив президент Клубу 
пакувальників, головний 
редактор журналу «Упаков-
ка» Валерій Кривошей.

Також він зазначив, що в 
Україні є підприємства, які сво-
їми силами збирають відходи. 
Однак таких замало. УКРПЕК 
за допомогою інвесторів пілот-
ного проекту забезпечує кон-
тейнерами жовтого та зелено-
го кольорів. У Вишгороді вони 

розташовані біля будинків і 
чимало людей вже активно ко-
ристуються ними. Те, що тільки 
почали впроваджувати в Украї-
ні, вже давно роблять в Європі. 

“Серед кращих країн це Німеч-
чина, Швейцарія, Скандинавські 
країни, а Великобританія від-
стала, бо вона вибрала перева-
гу  — спалювання ТВП (твердих 
побутових відходів — ред.). Інша 
справа, на превеликий жаль, в 
наших державних органах, осо-
бливо в Верховній Раді, занадто 
мало людей, у яких є хоч якась 
мінімальна компетенція в цьому 
питанні”, — розповів директор 
«Хімічна Група Консалтинг» 
Павло Замотаєв.

Зокрема, законопроект «Про 
упаковку та відходи упаковки» 

вже кілька місяців знаходить-
ся на розгляді у Верховній Раді. 
Водночас полігони та звалища 
перевантажені, а українські під-
приємства купують вторинну 
сировину за кордоном. Але го-
лова виконавчого комітету УКР-
ПЕК Володимир Слабий не втра-
чає надії на позитивні зрушення. 

“Зараз міністерство обіцяє, 
що до травня вони видадуть 
і сам закон про відходи, і од-
ночасно закон про упаковку, 
і закон, який нас цікавить — 
по батарейкам”.

Ініціатори цього пілотного 
проекту сподіваються, що така 
ініціатива, як у Вишгороді, не-
забаром буде започаткована і в 
інших містах. 

Марія НИКИТЕНКО

Роздільний збір відходів 
упаковки для вторинного 

використання та переробки

Також першокласникам не 
ставитимуть оцінки. А в друго-
му-четвертому класі оцінюва-
ти учнів будуть лише з кількох 
дисциплін – українська мова і 
література, математика і приро-
дознавство.

Водночас навчання збільшить-
ся до 12 років. Шкільна освіта ма-
тиме 3 рівні: початкові класи — з 
1 по 4, базова середня школа — 
5-9 класи та профільна середня 
школа, яка передбачає навчання 
в ліцеї або закладах професійної 
освіти — 10-12 класи.

Програми «Росток» та 
«Інтелект України» 
можуть закрити
Вчителька початкових класів 

Вишгородської районної гім-
назії «Інтелект» Олена Калми-
кова бідкається, що вже не пер-
ший рік учні початкових кла-
сів працюють за програмою «Ін-
телект України». І програма до-
сить швидко прижилася, і діти 
показують хороші результати. А 
її, можливо, закриють у зв’язку з 
реформою.

«І дослідження проводимо, і під-
готовка дитини до підприєм-
ницької діяльності, і наскрізне 
навчання. Наприклад, ми вивча-
ємо тему «Птахи». Ми її вивча-
ємо і на математиці, і на літе-
ратурному читанні, і на мові», - 
розповідає вчителька. 

У колегії Міністерства осві-
ти і науки зазначили, що справ-
ді дискусійними виявилися такі 
програми як «Росток» та «Інте-

лект України», що наразі прак-
тикуються у Вишгороді. За сло-
вами членів колегії, було ухвале-
но рішення про те, що необхід-
но ретельно підготувати подан-
ня цих програм на затверджен-
ня. І найближчим часом громад-
ськість отримає вичерпну ін-
формацію від авторів цих про-
грам та експертів.

Нова реформа — нові правила!
За реформою «Нова українська 

школа» акцент робитиметься на 
уміннях, а не знаннях. Дітей на-
вчатимуть працювати в колекти-
ві й розуміти інших. Освіта буде 
спрямована на розвиток компе-
тенцій. Діти вчитимуться шука-
ти інформацію, вирішувати про-
блеми й ефективно комунікува-
ти одне з одним.

Так, відповідно до ідеї «нової 
школи», діти мають пізнати світ 
цілісно, бо в шість років їм склад-
но ділити його на математику, лі-
тературу й природознавство.  

Протягом уроку діти вільні ви-
словлюватися й ділитися думка-
ми про те, що відбувається. Тут 
не треба довго тягнути руку й бо-
ятися озватися, доки не дозво-
лить учитель.

Учитель зможе готувати влас-
ні авторські навчальні програ-
ми, обирати підручники, мето-
ди, стратегії, засоби навчання. 
Серед методів навчання засто-
совуватимуть: ігри, соціальні, 
дослідницькі проекти, експери-
менти, групові завдання.

Наталія ПРОЦЕНКО

В школу - за пропискою: 
нову реформу випробують і вишгородці

Закінчення. Початок на сторінці 1.

17 квітня у гімназії «Інтелект» з 
метою відпрацювання дій учас-
ників навчально-виховного про-
цесу у разі пожежі чи іншої над-
звичайної ситуації було проведе-
но планове відпрацювання нор-
мативів евакуації учнів та пра-
цівників із будівлі. 

У заході взяли участь учні 1-11-
х класів, вчителі, технічні праців-
ники, обслуговуючий персонал. 
Евакуація почалася за сигналом 
о 10 годині 15 хвилин. Діти поки-
нули приміщення школи спокій-
но та організовано. 

Школа вклалася у нормативний 
час для даного навчального захо-
ду – евакуація тривала 5 хвилин 
46 секунд.

Вишгородська районна 
гімназія “Інтелект”  

Навчальна евакуація у школі — 
діти впоралися на відмінно

У Вишгороді пройшов Чемпіонат з плавання серед особливих дітей Київщини

20 квітня у селі Лебедівка Вишгородського 
району пройшов легкоатлетичний крос 
пам’яті Героїв Чорнобиля серед школярів 
Вишгородщини. 
Участь у змаганнях взяли близько двохсот учнів, які 

боролися за перемогу в особистій або командній пер-
шості. Було розіграно 18 комплектів грамот у трьох 
вікових групах. В особистому заліку нагороджено 54 
учасники. Результати командного заліку:

І група
І місце – Катюжанська ЗОШ І-ІІІ ступенів
ІІ місце – Лютізька ЗОШ
ІІІ місце – Вишгородська ЗОШ №1

ІІ група
І місце – Гаврилівська ЗОШ
ІІ місце – Навчально-виховний комплекс «Димер-

ська гімназія-загальноосвітня школа І ступеня»
ІІІ місце – Литвинівська ЗОШ
ІІІ місце – Новопетрівська ЗОШ № 2
ІІІ група
І місце – Ясногородська ЗОШ
ІІ місце – Любимівська ЗОШ
ІІІ місце – Технічний ліцей МТУУ «КПІ»

Прес-служба Вишгородської 
районої державної адміністрації

Школярі Вишгородщини вшанували Героїв Чорнобиля
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Олексій ЗІНЕВИЧ, громадський діяч, 
директор ІА “Погляд” 

В існуючій системі координат місце-
вого самоврядування домінуюча роль 
сьогодні належить голові міської ради. 
Фактично мер міста отримує всі важе-
лі впливу: адміністративні, фінансові, 
дозвільні, доступ до земельних ресурсів 
громади. Зазвичай голова міської ради 
створює виконком із осіб, що склада-
ють контрольовану більшість. Відтак, 
будь-яке ініційоване головою питання 
“проштовхується” легко, не зважаючи 
на опір громади і місцевих активістів. 
По суті, існуюча сьогодні викривлена 
система стимулює утворення окремих 
містечкових “князівств” на чолі з чино-
вниками, у яких амбіції “монарха”, не-
підконтрольного центральній владі.

Об’єднуючи навколо себе декілька 
населених пунктів, він може на свій 
розсуд використовувати бюджетні 
кошти, землю та інші ресурси грома-
ди. В результаті реформи прокуратура 
втратила функції загального нагляду 
та має все менше повноважень для пе-
решкоджання прийняттю незаконних 
рішень. Ухвалення протизаконних рі-
шень міськими радами стало вже бу-
денністю. Депутати, приймаючи їх, не 
несуть жодної відповідальності. Цими 
діями, як правило, диригує міський 
голова. Яскравим прикладом є місто 
Ірпінь, де діє більшість від кишень-
кової партії «Нові обличчя», подеку-
ди займаючись відвертим дерибаном. 
Входження населеного пункту в Київ-
ську агломерацію подібне до укладання 
договору про спільну діяльність між 
двома підприємствами, коли ставить-
ся спільна мета, виділяються ресурси 
та спільно вирішуються важливі зада-
чі. Створення агломерації може част-
ково обмежити сьогоднішню “монар-
хію” очільників міст, чому вони, звісно 
,опиратимуться до останнього. Згідно з 
проектом закону України від 17.07.2017 
№ 6743 органи виконавчої влади та їх 
посадові особи не мають права вирі-
шувати питання, віднесені цим та ін-
шими законами до повноважень орга-
нів управління міської агломерації.

До повноважень Ради агломерації, яка 
є вищим органом управління в цій сис-
темі, належить: затвердження та подан-
ня проектів розвитку агломерації для 
фінансування за рахунок коштів Дер-
жавного фонду регіонального розвитку. 
Держава здійснює організаційну, мето-
дичну підтримку міських агломерацій, 
а також фінансово стимулює діяльність 
міських агломерацій.

З іншого боку — громади, які долу-
чились до Київської агломерації, от-
римують значно більше можливостей 
для реалізації складних та фінансово 
затратних питань. Крім місцевих бю-
джетів, учасників агломерації, фінан-
сування діяльності міської агломерації 
здійснюється за рахунок коштів дер-
жавного бюджету та міжнародної тех-
нічної та фінансової допомоги, кредит-
них ресурсів та інших джерел. Зауважу, 
що згідно з проектом закону, що пропо-
нується на затвердження народним де-
путатам, рада агломерації формується з 
представників територіальних громад 
– учасників міської агломерації на заса-
дах рівного представництва – не менш 
двох осіб від територіальної громади.

Що являє собою 
«європейське місто» 
у передмісті Києва?

Сьогодні гостро постають питання 
визначення пріорітетів та цільового ви-
користання бюджетних коштів міських 
бюджетів чиновниками у передмісті Ки-
єва. Як показав час, чиновники не в змо-
зі вирішити серйозні і важливі питання 
— як, приміром, побудова нової автома-
гістралі, яка вирішила б питання заторів 
на в’їзді в столицю, побудова очисних 
споруд, вирішення питання якості води, 
побудова школ, лікарень тощо.

Об’єднання таких населених пунктів 
в Київську агломерацію дозволяє спо-
діватись на вирішення багатьох життє-
во необхідних для громади питань — і, 
перш за все, тих, від яких сьогодні по-
терпають жителі передмістя.

Так, мер Києва Віталій Кличко у кон-
тексті формування Київської агломерації 
пообіцяв налагодити співробітництво 
для вирішення спільних проблем. Зокре-
ма, основних: проблему доріг та інженер-
них комунікацій, питання координації 
громадського транспорту міста та при-
міських населених пунктів і узгодженого 
планування розвитку територій. 

Сьогодні в місцевому бюджеті 
залишається 100% єдиного податку, 
податку на прибуток підприємств 
та установ комунальної власності 
та податку на нерухомість. Також в 
громадах залишається 60% податку 
на прибуток фізичних осіб, 25% еко-
логічного, 5% акцизного податку. 
Крім того, суттєвим джерелом на-
повнення бюджету є пайові внески 
забудовників, стягнення яких ви-
конується не прозоро, шляхом про-
цедури зарахування на сесії, а не 
сплати в бюджет грошовими кош-
тами. Крім цього, всі кошти, отри-
мані за надання адміністративних 
послуг, також йдуть до місцевого 
бюджету. 

Але, незважаючи на це, серйозні інф-

раструктурні об’єкти – такі, як школи і 
лікарні, не будуються, а дитячих садків 
катастрофічно не вистачає. Одна з при-
чин цього в тому, що механізм “повер-
нення-перерозподілу коштів” в рамках 
обласного бюджету в існуючих реаліях 
не працює. Крім того, ми не бачимо ефек-
тивного розподілу бюджетних субвенцій, 
який гальмується конфліктом між ОДА та 
Київською обласною радою. Цей конфлікт 
знаходиться в політичній площині і жод-
на із сторін не готова йти на поступки, а 
страждають від цього жителі області.

Наведу приклад: в Ірпені сьогодні на-
селення збільшилось з 40 до 90 тис. осіб, 
в черзі на дитсадок майже 5 тис. осіб, і 
це при тому, що лише 35-40% квартир 
в новобудовах заселено. Таку ж карти-
ну наразі ми спостерігаємо і у місцевих 
школах. Школярі молодших класів за-
ймаються у другу зміну у переповнених 
класах. На сьогодні існує потреба як мі-
німум у трьох нових школах в Ірпені. У 
місті відсутня лікарня, будівництво якої 
планувалось ще у 2016 році. Отже міська 
влада Ірпеня не здатна вирішити само-
стійно ці нагальні питання – жоден зна-
чний інфраструктурний об’єкт «з нуля» 
за останній час в Ірпені не збудований.

Дуже гострим для жителів передмістя 
сьогодні є питання працевлаштування, 
погіршується якість питної води, зно-
шені інженерні мережі тощо.

Створення міської агломерації має 
забезпечити сталий розвиток насе-
лених пунктів, розвиток виробни-
чої, соціальної та інженерно-тран-
спортної інфраструктури з’єднання 
зі столицею.

Як зауважив мер Києва, столиця до-
кладає сьогодні величезних зусиль, а 
міський бюджет несе непомірні витра-
ти, аби закінчити будівництво дублю-
ючої гілки водовідведення: «Київво-
доканал» приймає стічні води не лише 
Києва, а й приміських підприємств та 
міст-супутників – Вишневого, Ірпеня, 
Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Вишгорода 
та навколишніх селищ.  Варто об’єдна-

ти зусилля, аби вирішити цю пробле-
му, щоб «Київводоканал» не відключив 
Київщину від води та каналізації.

За інформацією Віталія Кличка, кожен 
день майже півмільйона людей з міст і 
селищ приїжджають до Києва на роботу 
і користуються інфраструктурою столи-
ці та установами соціальної сфери.

А з іншого боку, це податки, які жителі 
передмістя лишають в столиці.

«Нав’язана» столицею 
необхідність чи спосіб 
виживання?

Агломерація як територіальне об’єд-
нання населених пунктів могла б стати 
вирішенням низки проблем людей, які 
об’єктивно об’єднані в єдине ціле (склад-
ну багатокомпонентну динамічну систе-
му) економічними, трудовими та соці-
альними, культурно-побутовими, ре-
креаційними та екологічними зв’язками.

Насамкінець зазначу, що меседж «сто-
личні заберуть у нас останнє», за допо-
могою якого місцеві «князьки» намага-
ються маніпулювати думкою громади, 
не має жодних підстав. Згідно закону, 
повноваження суб’єктів агломерації ви-
значаються договором про її створен-
ня, а агломерація створюється з метою 
спільної реалізації окремих функцій 
місцевого самоврядування.

Жоден з голів міст досі не дав відпо-
віді на питання: дозволяючи забудову, 
як він збирається вирішувати нагальні 
питання інфраструктури? Поки мож-
новладці воюють за зони впливу, ви-
рішуючи бути чи не бути агломерації,  
масштаб проблем у передмісті зростає, 
а соціальна ситуація загострюється.

Запрошую усіх свідомих та небайдужих громадян 
долучатися до співпраці, об’єднувати зусилля та 
брати майбутнє міста у свої руки. Разом ми зроби-
мо наші міста комфортними для життя.

Ставайте поруч — 
будемо працювати разом.

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

Київська агломерація: 
«гра престолів» 
у передмісті столиці

дно, що 
владним 
структу-
рам не 
вигідно 
все по-
яснювати 
людям та 
вихо-
вувати 
свідомих 
грома-
дян, які 
будуть 
контро-
лювати їх 
дії. Дехто 
й досі 
вірить

Третього квітня цього року 
прийнято зміни до Закону 
України “Про добровільне 
об’єднання територіальних 
громад”, внаслідок чого міста 
обласного підпорядкування 
отримують можливість 
приєднання навколишніх сіл 
та селищ без проведення 
виборів — простим голосуван-
ням депутатської більшості.
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Інна Коміс

Довідник свідомого громадянина

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

Місцевий бюджет — це кошти кожного із нас. Якщо ви отримуєте 
офіційну зарплату, працюючи “на місці” або сплачуєте її 
найманим працівникам, то ви безпосередньо впливаєте на 
кількість коштів у вашому населеному пункті.

Якщо під час виконання бюджету у місцевої ради залишаються вільні   
фінанси, вона має розумно ними розпоряджатися. У Бюджетному кодексі 
України їм дали визначення “вільний залишок коштів”. Він використовується 
на здійснення витрат бюджету згідно рішення про зміни до нього. 

Щоб дізнатися суму залишку коштів на кінець року або за підсумками           
6 місяців, поцікавтеся її наявністю у вашого депутата, який може отримати 
її від фінансових органів та казначейства довідку про надходження власних 
доходів до загального фонду місцевих бюджетів за певний період.

Цей залишок коштів підлягає розподілу при внесенні змін до бюджету  
і депутати мають брати активну участь у формуванні видатків за                    
дорученнями виборців.

Як розподіляється місцевий бюджет?

Місцевий бюджет — це кошти, які використовуються для за-
безпечення потреб місцевих мешканців та реалізації завдань 
самоврядування на 1 рік. Державний бюджет України та місцеві 
бюджети є самостійними (формуються окремо один від одного).

Як він формується?

Фінансовими органами на підставі Закону “Про Державний 
бюджет України”.
На основі аналізу виконання бюджету за останні 3 роки.
На основі рішень сесій місцевої ради, за які голосують депутати.
Здебільшого з податків та зборів, які сплачують люди, 
працюючи “на місцях”.
В наш час для того, щоб прийняти місцевий бюджет, не потрібно 
чекати, доки приймуть державний.

На що його розподіляють?

житлово-комунальне господарство 
(ремонти та утримання доріг, будівель, прибирання вулиць тощо);

охорону здоров’я (закупівля ліків, зарплати лікарям, 
ремонти поліклінік тощо);

управління соціального захисту (фінансова допомога інвалідам, 
малозабезпеченим, багатодітним сім’ям тощо);

управління освіти (ремонт шкіл, побудова нових навчальних 
закладів тощо);

управління у справах сім’ї, молоді і спорту (гроші на 
проведення культурно-масових заходів тощо).

Місцевим бюджетом розпоряджається виконком у вигляді різних 
управлінь. Вони проводять тендери та укладають договори, складають 
звіти про виконані роботи. Зокрема, його розподіляють на:

* Кожна місцева рада самостійно формує видатки зі свого бюджету.

Зверніть увагу! Невеликі населені пункти останнім часом стали стрімко 
розвиватися, але це заслуга не стільки місцевих голів, скільки реформи 
децентралізації, завдяки якій вони отримали значні надбавки до бюджету.

Всі школи за формою власності 
поділяються на державні, кому-
нальні та приватні. Наприклад, у 
місті Ірпінь переважна більшість 
— комунальні.
Комунальна, або муніципальна, влас-

ність — це колективна власність певної 
громади, в нашому випадку — мешкан-
ців Ірпеня.  За законом саме ми, грома-
да, і є первинними власниками та роз-
порядниками цього майна, а місцевим 
радам лише делегуємо це право. 

Освіта в комунальних закладах має 
бути безоплатною. Тоді чому ж батьки 
постійно здають кошти на всілякі ремон-
ти та обладнання для класів? Їм часто 
розповідають про те, що країна в кризі, 
тому кошти відсутні… Насправді ж вияв-
ляється, що за нестачею коштів у школах 
може критися діяльність їх директорів. 
Як відомо, саме вони складають кошто-
рис витрат школи. І нерідко, плануючи 
його на майбутній рік, просто не включа-
ють у витратну частину вартість ремонту 
приміщень і закупівлю нової техніки. А 
якщо така витратна частина відсутня у 
бюджетному запиті, то, відповідно, кош-
ти і не будуть виділятися з бюджету.

Яскравий приклад — Ірпінська спеціа-
лізована загальноосвітня школа №1 ху-
дожнього профілю ім. А.С. Макаренка, 

в якій зараз гостро відчувається нестача 
комп’ютерів. Так, із 19 ПК (відповідно до 
балансу школи) 5 — 1996-1998 років ви-
пуску (робочі, але непридатні до вико-
ристання – Pentium-III ), 10 – 2008-го (6 
з них — непрацюючі)  і 4 — 2014-го (3 із 
них знаходяться в адміністрації школи).

Постає питання, чому директор школи, 
знаючи про такий стан справ із комп’ю-
терною технікою, не подавала відповідний 
бюджетний кошторис до відділу освіти? 
Адже якщо вона не заклала у кошторис 
відповідної суми коштів, то школі ці кош-
ти просто не виділять, що і спричиняє по-
дальшу потребу збирати їх із батьків. 

Коли ми запитали у голови відділу 
освіти влітку 2017 року про оновлення  
та ремонт комп’ютерної техніки в школі 
№1, то відповідь була проста: директор 
школи навіть не говорила на цю тему з 
керівництвом відділу освіти, вже не го-
ворячи про оформлення відповідного 
бюджетного запиту у кошторисі, почи-
наючи з 2014 року. 

Тому перш ніж скидатися коштами на 
ремонт школи, спочатку поцікавтесь, 
чому дані витрати не були включені у 
витратну частину її кошторису в поточ-
ному році.

Андрій ПОЛІЩУК, 
громадський активіст

Бюджети шкіл: чому не вистачає коштів?
Коментар

Заплановані видатки на 2018 рік

(на прикладі Ірпінської міської ради)

Куди йдуть залишки?

соціальний захист 
понад 230 млн грн (з них за рахунок субвенцій
з держбюджету понад 224 млн грн);

освіта 
майже 190 млн грн;

охорона здоров’я понад 87 млн грн (у т.ч. за рахунок 
субвенції з міста Буча на виконання делегованих повноважень 
в галузі охорона здоров’я — понад 12 млн грн);

житлово-комунальне господарство 
понад 34 млн грн; 

культура і мистецтво 
понад 10 млн грн;

фізична культура і спорт 
понад 5 млн грн.

З чого складається?

Доходи, витрати (мають бути збалансовані).

Доходи — податкові, 
неподаткові та інші 
надходження. 
Поділяються на власні 
надходження та трансферти
(з інших бюджетів).

Витрати — поділяються на 
витрати із загального фонду та 
спеціального.  Велику частину 

спеціального фонду становить бюджет 
розвитку — кошти на капітальні вкладення, 

поточні ремонти, придбання обладнання.

Як контролювати бюджет?

Щоб бюджету вистачало населенню, контролювати 
його розподіл та виконання мають депутати.  Через 
депутата вашого округу бюджет можете контролювати і 
ви — звертаючись до нього. А ще — шляхом ознай-
омлення з документами, що публікуються на сайті 
місцевої ради і подальших звернень та петицій.

Відповідно до Закону “Про доступ до публічної інфор-
мації” проекти рішень, які стосуються бюджету та змін до нього, 
мають оприлюднюватися за 20 робочих днів до сесії. Якщо цього не 
роблять, ви можете поскаржитися до місцевої ради на те, що бюд-
жет готується неякісно, можливо, і без урахування потреб виборців. 

Після затвердження бюджету депутати мають вислуховувати звіт 
про його виконання 1 раз на квартал, а також контролювати вико-
нання помісячного розпису доходів і видатків загального, спеціаль-
ного фондів, а також бюджету розвитку.
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Кожна людина прагне жити 
краще. Якщо добробуту не вда-
ється досягти на Батьківщині, 
кращої долі шукають за кордо-
ном. Щороку до інших держав 
на роботу та навчання виїжджає 
чимало українців, однак далеко 
не всі вони працевлаштовуються 
там через офіційних посередни-
ків. Зважуючись на це, люди пе-
реважно працюють без жодних 
соціальних гарантій, належних 
побутових умов, отримують за-
нижену платню. Це стосується і 
жителів Вишгородського району.

“Люди їдуть працювати до 
Польщі та Росії. В більшо-
сті їдуть працювати в сфе-
рі будівництва та готель-
ного бізнесу”, — розповідає 
Ольга Дабагян, співробіт-
ник Вишгородського бюро 
правової допомоги.

Поки існує трудова міграція, 
існуватиме і нелегальний біз-
нес, пов’язаний із працевлаш-
туванням за кордоном. За дани-
ми МВС України, найчастіше 
українців продають у Туреччи-
ну, Польщу, Росію (48% від за-
гальної кількості потерпілих). 
Щорічно жертвами сучасної ра-
боторгівлі стають близько двох 
тисяч громадян України. За да-
ними ООН, за роки незалеж-
ності нашої держави її “внесок” 
у світовий обіг работоргівлі — 
майже півтора мільйона людей.

Щоб уникнути цього, чи хоча б 
звести до мінімуму можливість 
потрапляння в трудове чи будь-
яке інше рабство, учасникам се-
мінару “Запобігання нелегаль-
ній трудовій міграції” у Вишго-
родському районному центрі 
зайнятості надано інформацію 
про проблему торгівлі людьми, 
механізми її запобігання і на-
дання допомоги жертвам тор-
гівлі людьми. Були залучені 
представники Пенсійного фон-
ду та бюро правової допомоги.

Для того, щоб не стати 
жертвою трудового рабства, 
треба пам’ятати про кілька 
основних моментів:

• завжди дуже детально пере-
віряйте дані про майбутнього 
роботодавця (в умовах сього-
дення всю необхідну інформа-
цію можна дізнатися за допо-
могою Інтернету);

• за жодних обставин не від-
давайте свого паспорта – бо всі 
дані з паспорта роботодавець 
може отримати у вигляді копії 
документу;

• уважно читайте договір, 

який підписуєте з роботодав-
цем і завжди пам’ятайте, що у 
вас має бути один екземпляр 
цього договору.

“Також потрібно повідомити 
рідним або друзям про детальне 
місце свого перебування за кор-
доном. Залишити детальну ін-
формацію про вашого робото-
давця. Ознайомитися з правами 
працівників та мігрантів у від-
повідній країні призначення. Та-
кож запитати у роботодавця 
про медичне обслуговування та 
соціальний захист”, — розпові-
ла спеціаліст Вишгородського 
бюро правової допомоги.

Мільйони українців 
залишаться без пенсій

Трудова міграція – проблема 
для багатьох країн. Поляки і ру-
муни їдуть на заробітки до Ні-
меччини, а українці – до краї-
ни-агресора і до західних сусідів. 
Згідно з дослідженнями міжна-
родних організацій, левова част-
ка заробітчан працює неофіцій-
но, тому в майбутньому ризикує 
залишитися без пенсії. 

З 1 січня 2018 року підвищено 
мінімальний страховий стаж 
для виходу на пенсію з 15 до 
25 років. Більш того, вже через 
10 років “вчасно” на пенсію бу-
дуть виходити тільки ті, хто за-
робив 35 років стажу. 

Збережено право для призна-
чення пенсії за віком в 60 ро-
ків для осіб, які мають повний 

страховий стаж. За наявності 
стажу на 1 січня 2018 року від 
15 до 25 років - у 63 роки. З 2028 
року пенсії у 65 років призна-
чатимуться особам, які мати-
муть 15-25 років стажу.

“Кому це вигідно. Коли я буду з 
паличкою, то ще ходити на робо-
ту і заробляти на пенсію? Це за-
надто...”, — скаржиться житель-
ка Вишгорода Тетяна Попова.

Місцевій жительці Олені не 
зрозуміло, як можна взагалі 
працювати у такому віці.

“Я собі уявляю, як мені буде 
60. Якщо буду шукати робо-
ту, то це нереально. Кому ж 

я потрібна буду? Я вважаю, 
що керівникам країни перед 
тим як підвищувати пенсій-
ний вік, потрібно спочат-
ку попрацювати з існуючими 
підприємствами, щоб вони 
мали бажання працевлашто-
вувати людей такого віку”.

Фактично, люди, які офіційно 
працювали менше 15 років, пен-
сію від держави отримувати не 
будуть. Житель міста Вишгород 
Сергій запевняє, люди все одно 
обиратимуть трудову міграцію. 

“Адже якщо у нас міні-
мальна зарплата 3,7 тис., 
а в Польщі за таку ж ро-
боту можна отримати 16 
тис. грн, хіба не зрозуміло, 
який зроблять вибір?”

Олександр МЕРЕЩЕНКО

На Київському водосховищі 
так звані “гнізда” встановлю-
ють уздовж бетонного берега, 
адже тут рибі ніде розмножува-
тися. Штучні нерестовища ста-
ють все більш необхідними, ка-
жуть рибалки. 

Начальник відділу іхтіології Ки-
ївського рибоохоронного патру-
ля Наталія Опанасюк стверджує, 
що в природних умовах рибі роз-
множуватися дедалі важче. 

“Це традиційна подія. Ми 
виставляємо штучні “гніз-
да”, де береги забетоновані. 
Немає водної рослинності. 
Тобто рибам немає де від-
кладати ікру саме на цій ча-
стині акваторію. Ми ство-
рюємо таким чином додат-
кові умови для нересту”.

Завдяки поплавцям, нересто-
ве “гніздо” завжди залишаєть-
ся на одному рівні – не тоне і не 
спливає. Конструкції виготови-
ли із соснових гілок і сіток. 

Більшість мальків на нере-
стовищах загине. Виживе лише 
кілька сотень. Але все одно ста-
рання рибалок не марні, запев-
няють фахівці. Ці заходи допо-
можуть збільшити популяцію 
промислових стад та підвищи-
ти рибопродуктивність україн-
ських водойм. 

“Люди, які працюють на 
водоймі, які планують ро-
боту саме тут і надалі. 
Рибалки намагаються збе-
регти те, що є. Вони рибі 
допомагають. Не просто 
скаржаться, а й діють”, — 
зауважує старший науко-
вий співробітник Інститу-
ту рибного господарства 
Сергій Курганський.

Завдяки штучним нерестови-
щам, кажуть фахівці, вже влітку 
можна буде чекати на більший 
улов. Вже через тиждень тут буде 

ікра. Тільки один такий підвод-
ний “пологовий будинок” дасть 
більше 150 кілограмів риби. 

Такі заходи по розповсюджен-
ню “гнізд” будуть проходи-
ти протягом всього нерестово-
го періоду. Вже більше 15 років  
люди разом із Асоціацією риба-
лок-промисловців за свої кош-
ти зариблюють водосховище, 
запевняє Голова Асоціації ри-
балок-промисловців Микола 
Шинкаренко.

“Держава вже років 6 не зари-
блює акваторій. Ми самі виріши-
ли займатися цим за власні кош-
ти, щоб збільшити популяцію 
риби. Якщо лящ, окунь і карась 
можуть нереститися на Київ-
ському водосховищі, то товсто-
лоб і білий амур — ні. Їх треба за-
водити. Треба брати у розвідни-
ках і вселяти у водойму. Але вже, 
як мені повідомили, у цьому році 
кошти виділили. Агентство 
рибного господарства розробить 

механізм проведення зариблення 
на Київському, Канівському та 
Кременчуцькому водосховищах”.  
Вилов риби на Київському водо-
сховищі щорічно десь 1700-1900 
тонн, розповідають спеціаліс-
ти. Гнізда приберуть на початку 
червня, коли завершиться нерест.

Нагадуємо, з 1 квітня до 9 
червня в Україні вводить-
ся заборона на вилов риби. 
Ці терміни можуть бути змі-
нені в разі виникнення будь-
яких чинників, що впливають 
на розмноження риби. Саме у 
цей період рибу можна лови-
ти тільки вдень і тільки вуд-
кою. Подалі від нерестовищ. 
Сума штрафів варіюється від 
34 до 6800 грн, за грубі пору-
шення — до 3 років в’язниці. 

Наталія ПРОЦЕНКО

Гніздо – для риби: На Київському 
водосховищі облаштували 
близько 200 нерестовищ

Риба пішла на 
нерест. 
Тож рибалки 
вирішили 
допомогти їй 
відкласти 
якомога 
більше ікри. 

Українці стають  жертвами сучасної работоргівлі 
та ризикують залишитися без пенсій

Позачергова сесія міськради: за 2,5 місяці 
витрачено річний запас на соцдопомогу

Депутати Вишгородської 
міської ради провели
позачергову сесію.
Депутати роздали незахищеним 

верствам населення за 2,5 місяці 
заплановані на рік кошти. Саме 
тому — така поспішність, зазначив 
мер міста Олексій Момот. Під час 
засідання було виділено додатково 
1 млн грн на заходи у сфері соці-
ального захисту та забезпечення.

“Розподіл коштів у зв’язку з 
серйозним перевиконанням за I 
квартал 2018 року. Не очікував, 
що так буде. У нас поки призупинено програ-
му для соціальної допомоги населенню. Менше, 
ніж за 2,5 місяці ми роздали кошти, які пла-
нували на рік”,  — пояснив міський голова.

За словами депутата Інни Шубко, так не мож-
на далі. Потрібно визначити кожному із депута-
тів суму, яку він може виділяти на соціальні по-
треби населення. 

“Є депутати, як роздають наліво і напра-
во. Потім приходять мої виборці і кажуть: 
ви погана, а той роздає всім, а ви — не даєте. 
Якщо я буду знати, що у мене є певна сума на 

соцзахист, то я буду роздавати онкохворим, 
наприклад. А так — деякі депутати розда-
ють всім підряд і не залишається видатків 
більш нужденним”.

Наразі вирішено це питання обговорити під час 
формування міського бюджету на 2019 рік.

Також під час сесії збільшили видатки на роз-
виток автодоріг. На парк “Ярославичі” виділено 
один мільйон, на пільговий проїзд — додали 600 
тис. грн. Не оминули питання потреб садочків 
“Сонечко” та “Чебурашка”.

Наталія ЄРОФЕЄВА
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• Галина КАМІНСЬКА

• НА ЧАСІ •

Святкували ділом, в компанії мешканців міста у 
лісі на суботнику. 

Суботник був роздільний, адже ми одразу сорту-
вали сміття, яке збирали, щоб максимально здати 
його на переробку. Всього до суботника долучилось 
близько 35 людей. І за 3 години було прибрано неве-
ликий, але дуже засмічений шматок лісу за “Новою 
Поштою” по вулиці Кургузова.

В результаті суботника було зібрано:
- 65 мішків вторсировини, яка поїде на переробку і 

отримає друге життя;
- 75+ мішків іншого сміття, яке, на жаль, поїде на 

сміттєзвалище;
- 2+ шини;
- пакунок небезпечних відходів (батарейки, лампи);
- 1 кг кришечок, які «полетіли» на благодійність.
“Було зовсім не важко, - запевняють в громадській 

організації “Чисто.Вишгород”, - адже поруч були 
такі фантастичні еко-вишгородчани, яким не бай-
дуже майбутнє нашого міста і нашої планети”.

Громадська організація “ЧИСТО.Вишгород”

Вишгородський історико-культур-
ний заповідник представлений на 
II Міжнародному бізнес-форумі 
«БізнесWoman 2018».

23 квітня для Вишгородського істори-
ко-культурного заповідника стало днем 
справді міжнародних стосунків.

Цього дня  у столичному Українсько-
му Домі відбувся міжнародний форум 
«БізнесWOMAN 2018». Метою форуму 
стала консолідація жінок бізнесу, по-
літики та соціальної сфери задля нала-
годження тісної співпраці, обміну до-
свідом, презентації України в світі та 
сприяння розвитку малого і середнього 
бізнесу жінок. Серед учасників – близь-
ко 1000 жінок із 20 країн світу. Вишго-
родський історико-культурний заповід-
ник, директором якого є успішна жінка, 
кандидат історичних наук Влада Литов-
ченко, був представлений на форумі для 
презентації своїх здобутків, популяри-
зації заповідника серед широкого кола 
учасників і відвідувачів заходу.

Гості та учасники форуму не оминали 
своєю увагою стенд ВІКЗ. Завідувач Му-
зею давньоруського гончарства Олек-
сандр Кочубей детально відповідав на за-
питання відвідувачів майданчика ВІКЗ. 

«Сподіваюсь, ця виставка стане хоро-
шим поштовхом для популяризації за-
повідника, і бажаючих відвідати наше 
місто, доторкнутись до його історії й 
сучасності, спробувати відчути себе 
гончарем, стане більше», – підкреслив 
Олександр Кочубей.
Ірина Пилипенко, координатор проекту 

«Легенди Вишгородщини», який співпра-
цює з Вишгородським історико-культур-
ним заповідником, зауважила, що при-
йшла сюди перейняти досвід успішних 

жінок України. Також вона зазначила: 
«Вишгородський заповідник гідно показав 

свою виставку. А представлена тут пи-
санка стала вже впізнаваною, це вже сво-
єрідна візитна картка Вишгородського іс-
торико-культурного заповідника. Дуже до-
бре, що ВІКЗ має можливість представити 
себе на форумі «БізнесWOMAN 2018», і та-
ким чином залучити туристів до Вишго-
рода – міста, багатого своєю історією».

Прес-служба Вишгородського 
історико-культурного заповідника

Вогнеборці ліквідували 
пожежу у ресторанному 
комплексі «Боровик».
20 квітня о 06:16 до опера-

тивно-диспетчерської служ-
би Вишгородського району на-
дійшло повідомлення про за-
горання у ресторані, що на вул. 
Соснова в селі Новосілки.

До місця виклику було направ-
лено три відділення 37-ї Дер-
жавної пожежно-рятувальної 
частини м. Вишгород та чергові 
караули 40-ї Державної пожеж-
но-рятувальної частини і Дер-
жавного пожежно-рятувально-
го посту с. Пірново, 30-ї Дер-
жавної пожежно-рятувальної 
частини с. Нові Петрівці та 38-ї 
Державної пожежно-рятуваль-
ної частини смт Димер.

На місці події рятувальники 
встановили, що горить покрів-

ля 2-поверхової будівлі ресто-
ранного комплексу на площі 
400 кв.м. Гасіння пожежі було 
ускладнене тим, що вогнебор-
цям довелося здійснювати під-
віз води на відстань понад 2 км.

Пожежу локалізовано о 07:53 , 
а о 10:00 – ліквідовано. До гасін-
ня було залучено 6 одиниць тех-
ніки та 33 працівника особово-
го складу. Причина виникнення 
пожежі наразі встановлюється.

Прес-служба ГУ ДСНС 
України у Київській області

Під Вишгородом горів 
ресторан «Боровик»

Вишгородці відсвяткували День 
Землі на  роздільному суботнику

Вишгородський історико-культурний заповідник 
сприяє розвитку малого і середнього бізнесу жінок

Аварія на ЧАЕС — найбільша техногенна ка-
тастрофа за всю історію ядерної енергетики 
у світі, яка змінила радіаційну обстановку, 
екологію, долі людей не тільки на європей-
ському континенті, а й у всьому світі.
Потужний вибух, еквівалентний 500 хіросім-

ським бомбам, змінив життя мільйонів людей. За 
даними Міжнародної програми Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я, у ліквідації наслідків 
чорнобильської катастрофи брали участь 800 тис. 
людей. Серед них – весь персонал Чорнобильської 
АЕС та місцеві жителі.

Вишгородчанка Валентина Саханда з народження 
жила в Чорнобильському районі, працювала про-
відним бібліотекарем. Про небезпеку радіоактив-
ного забруднення і заходи захисту від радіації не 
було сказано ні слова. Знали лише про вибух, тому 
одразу взялися за роботу. “Ми вийшли в бібліоте-
ку. О 12 годині прийшла наш директор і каже — ді-
вчата, йдіть додому, перевдягайтеся і будемо пра-
цювати на піску. Ми знали, що працюємо для того, 
щоб закидати цього “чорта” піском. Ми набирали 
в мішки, а чоловіки вантажили в автомобілі, а по-
тім — у вертольоти. Мішки закидали у реактор”.

Згадує пані Валентина ті трагічні дні зі сльоза-
ми на очах. “Я кожен день плачу. За мамою, за та-
том, за рідною хатою — вікна  вже дуже низень-
ко, біля землі”. 

Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Василь Жу-
ков, інвалід ІІ групи, розповідає, що з перший днів 
зупиняв катастрофу, рятуючи людство. Вже після 
зрозумів, що отримав свою дозу опромінення. “Те-
пер у мене гіпертонія, високий тиск 110 на 200. А 
пенсія то маленька. Всього 3700 грн — це пенсія по 
інвалідності”.

Голова Вишгородської районної державної адмі-
ністрації В’ячеслав Савенок запевняє, не обійш-
ли увагою ліквідаторів та постраждалих від ката-
строфи і цього року.“У Вишгородському районі роз-
роблена і діє програма підтримки “Турбота” і про-
грама “Соціальний захист”. “Турбота” розрахова-
на на виплату максимум 1700 грн на одну людину. 
А “Соціальний захист” - сума може бути більшою. 
Депутати розподіляють затверджений бюджет 
і мають можливість допомагати найбільш нуж-
денним. В цьому році ми не обійшли увагою лікві-
даторів Чорнобильської катастрофи. По програ-
мі “Турбота” була надана матеріальна допомога  у 
розмірі 500 грн кожному”.

Пам’ятаючи про страшні сторінки історії, ми 
віддаємо шану людям, які брали участь у ліквіда-
ції наслідків аварії на ЧАЕС. Їх подвиг назавжди 
записаний у літопис людської мужності й навічно 
залишиться в пам’яті українського народу.

Наталія ЄРОФЕЄВА

26 квітня — день, коли вогонь Чорнобиля 
опалив землю і душі мільйонів людей
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Острів Кіпр, який розташований в Середземному морі — це не лише популярний 
туристичний напрямок, це ще й справжня скарбниця пам’яток стародавньої 
культури. Чого тут тільки немає — і катакомби, і руїни римських палаців, і 
велична спадщина античної Греції… Одним словом, Кіпр однозначно вартий того, 
щоб його відвідати хоча б раз у житті.

Чарівний острів Кіпр

 Чим привабливий
Туризм є основним джерелом 

доходу держави, тому сюди що-
річно приїздить  більше двох 
мільйонів туристів з усіх країн. 
Це викликано високим  та якіс-
ним сервісом,  розвиненою інф-
раструктурою острова, за ста-
ном якої спостерігають держав-
ні органи. На острові ревно сте-
жать за чистотою пляжів і багато 
з них отримали заслужену наго-
роду — Блакитний прапор ООН.

Пляжний сезон на острові три-
ває з квітня по листопад включ-
но, а найбільш популярний від-

починок на Кіпрі — від липня 
по вересень. І хоча готелів на ос-
трові достатньо, краще забро-
нювати місця заздалегідь, щоб 
повністю виключити неприємні 
сюрпризи. Тому саме зараз час 
придбати гарячі тури на Кіпр 
від турагенції Mint Travel.

Кухня — особлива 
частина культури
В основі кіпрської кухні лежать 

кращі традиції грецької і турець-
кої, вельми відчутно вплив та-
кож вірменської та арабської; 

внесли свій внесок, звичайно ж, 
і англійські кухарі. Тут популяр-
ні  м’ясні та овочеві страви. Мезе, 
мусака,  сувлакі, кебаб, долмадес, 
тавас — ці та інші наїдки зди-
вують вас своєю смакотою. Їжа 
здорова та легка. Морепродук-
тів в раціоні небагато, оскільки 
риба біля берегів Кіпру практич-
но не ловиться. Солодощі в кіпр-
ській кухні, в основному, східно-
го походження. Особливо слав-
лятьс халвас, кадайф, лукумі, ба-
клавас (пахлава) і кіпрський мед. 
А ще тут можна спробувати най-
смачніші вина.

Відпочинок на Кіпрі — це насолода сонячними днями триста шістдесят п’ять днів на рік.

Курорти Кіпру
• Айя-Напа — дуже популяр-

ний серед молоді курорт. Вдень 
він схожий на місто серед план-
тацій овочів і фруктів з тихим 
розміреним життям. У центрі 
поселення – монастир XV сто-
ліття. Ну чим не умиротворе-
на атмосфера? Але із настанням 
сутінок все навколо спалахує 
неоном: дискотеки, нічні клу-
би, паби і ресторани — для мо-
лоді всі умови. Серед місць, які 

вважають візитівкою Айя-На-
пи — парк скульптур, який  зна-
ходиться на окраїні міста. Пля-
жів тут хоч їх і небагато, утім всі 
вони широкі, з золотим піском, 
а море мілке та безпечне.

• Протарас — невелике курорт-
не селище зі спокійним ритмом 
життя,   прекрасне місце для  ти-
хого сімейного відпочинку. Уно-
чі, за бажанням,  можна вдосталь 
повеселитися на одній із числен-
них місцевих дискотек або погу-
ляти біля співочого фонтану, що 

радує всіх перехожих своїм нез-
вичайним барвистим виступом.

Найпопулярніші пляжі Прoта-
раса розташовані в районі Фіго-
вої бухти, навколо якої око радує 
старовинний гай фігових дерев.

• Пафос  — найтихіший  курорт 
Кіпру. Він не з дешевих, із кате-
горії «елітних». Саме тут най-
більший вибір готелів VIP-рів-
ня. Один з найкращих піщаних 
пляжів містечка розташований у 
бухті Кoрал-Бей. На Пафосі бага-
то різних археологічних об’єктів, 

які мають величезну цінність, а 
тому все місто повністю внесене 
до списку культурної спадщини 
ЮНЕСКО.

• Ларнака — найприйнятні-
ший курорт для сімейного відпо-
чинку з маленькими дітьми, бо 
море тут неглибоке, а дно піща-
не. Серед відпочивальників Лaр-
наки чимало літніх людей, які ба-
жають відпочити з комфортом, 
далеко від шуму великих міст.

• Лімассол — великий еконо-
мічний, культурний і фінансо-

вий центр на півдні Кіпру. Це 
улюблений курорт сімейних 
пар, спортсменів і респекта-
бельної публіки, який славить-
ся розвагами, дискотеками, ма-
газинами, тавернами, рестора-
нами. Для сімей із дітьми тут 
працюють три веселих аквапар-
ки, один луна-парк і єдиний у 
своєму роді унікальний зоосад, 
розташований у міському парку 
атракціонів.

Ольга АВЕРІНА

Рекомендується посадка більшості 
бульбових культур, крім картоплі, обрізка дерев 
і ягідних кущів, щеплення, внесення добрив, полив, боротьба з 
хворобами та шкідниками рослин, розпушування ґрунту. Не ре-
комендується садити плодово-ягідні дерева та кущі.

Місяць у знаку 
Стрільця

Спадаючий

1 
Вівторок

Не рекомендується пересадка кім-
натних та садових квітів. Сприятли-
вий день для посадки картоплі, ре-
диски, брукви, ріпи, щеплення, поли-
ву, внесення добрив, розпушування 
ґрунту, обрізки і щеплення дерев.

Місяць у знаку 
Козерога

Спадаючий

4 
П’ятниця

Місяць у знаку 
Козерога, Водолія

Спадаючий

5 
Субота

Можливі посіви квіткових культур, зелені, 
рослин, що в’ються, і лікарських рослин. Не 
забороняється посадка саджанців декоратив-
них і фруктово-ягідних культур, перекопуван-
ня ґрунту, оранка, внесення добрив, обробка 
рослин проти шкідників і хвороби.

Місяць у знаку 
Стрільця

Спадаючий

2 
Середа

Місяць у знаку 
Стрільця, 
Козерога3 

Четвер

Місяць у знаку 
Водолія

Спадаючий

6 
Неділя

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

Сьогодні небажано здійсню-
вати посів і посадку будь-яких 
культур, оскільки вони не по-
радують активним ростом і хо-
рошим врожаєм.

Місяць у знаку 
Водолія

Спадаючий

7 
Понеділок

Місяць у знаку 
Водолія, Риб8 

Вівторок

Рекомендуються посадки селе-
ри, редиски, цибулинних, ще-
плення дерев і ягідних кущів. 
Сприятливий день для культи-
вації, поливу і внесення органіч-
них та мінеральних добрив.

Місяць у знаку 
Риб

Спадаючий

9 
Середа

Рекомендуються посадки селери, 
редиски, цибулинних, щеплення 
дерев і ягідних кущів. Заготівля ва-
рення і солінь. Сприятливий день 
для культивації, поливу і внесення 
органічних та мінеральних добрив.

Місяць у знаку 
Риб, Овена

Спадаючий

10 
Четвер

Не рекомендуються посіви і посад-
ки. Рекомендуються обрізка дерев 
і кущів, підготовка ґрунту під по-
сів, знищення шкідників, прополка 
і мульчування.

Місяць у знаку 
Овена

Спадаючий

11 
П’ятниця

Нічого сіяти і садити не рекомен-
дується. Рекомендуються обріз-
ка дерев і кущів, підготовка ґрун-
ту під посів, знищення шкідників, 
прополка і мульчування.

Місяць у знаку 
Овна, Тільця

Спадаючий

12 
Субота

Місяць у знаку 
Тільця13 

Неділя

Високопродуктивний день, тому 
рекомендується посадка всіх 
коренеплодів, бульбових і ци-
булинних культур. Підстригання 
дерев і кущів.

Місяць у знаку 
Тільця, Близнюків

Спадаючий

14 
Понеділок

Місяць у знаку 
Близнюків

Новий Місяць

15 
Вівторок

Нічого сіяти і садити не рекомендуєть-
ся, окрім бобових і рослин, що в’ють-
ся (плетиста троянда, суниця, виноград). 
Не забороняється прополка, підгортан-
ня, оранка, внесення добрив, а також об-
робка рослин проти шкідників і хвороб.

Місяць у знаку 
Близнюків

Зростаючий

16 
Середа

Місяць у знаку 
Близнюків, Рака

Зростаючий

17 
Четвер

Скористайтеся порадами 
минулого дня. Можливий 
посів гарбуза, гороху, квасолі 
та літніх садових квітів.

Спада-
ючий, 

Остання 
чверть

Не рекомендуються посіви і 
посадки.

Спада-
ючий, 

Остання 
чверть

25% населення на сьогоднішній 
день обирають спосіб оплати послуг 
через термінали самообслуговуван-
ня (на кшталт Платіжка, 24Nonstop 
та ін.). Ще 33% користуються по-
слугами платіжних карток (Visa, 
MasterCard) та online-банкінгом. 
З кожним днем таких користувачів 
стає усе більше, оскільки такі спо-
соби оплати зручні та швидкі.
Сплата за телекомунікаційні послуги 

є обов’язковим розділом бюджету пе-
ресічного громадянина. Розуміючи це, 
власники терміналів самообслуговуван-
ня та банки, встановлюють комісію на 

транзакції від 0,5%-5% в залеж-
ності від обраного постачальни-
ка. Збільшення популярності на 
самообслуговування збільшує 
кількість таких пунктів прийому 
платежів.  Зростає попит — зро-
стає пропозиція, тому власники 
мають боротися за своїх клієнтів, 
встановлюючи мінімально-гра-
ничну комісію. У будь-якому 
разі, клієнт переплачує.

Компанія «Бест» пропонує за-
ощаджувати кошти при сплаті 

за свої телекомунікаційні послуги. Тому 
розвиває власну мережу терміналів са-
мообслуговування без комісії, щоб кож-
ний користувач Інтернету та кабельного 
телебачення мав змогу сплатити за по-
слуги та не переплачувати комісію. 

Запитайте у операторів компанії адре-
си таких терміналів у вашому місті (або 
скористайтеся сайтом www.best.net.ua). 

Якщо такі термінали знаходяться да-
леко від вашого будинку, або ви знаєте 
кращі місця їх розташування повідом-
те нас про це. 

Ми раді бути корисними для вас!

Олена СТЕЦЬ

Заощаджуйте час при сплаті за «Бест»!

Телефонуйте безкоштовно: 
0800 301 771
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Погода
             Ніч              День

Ірпінь

Смачного!

Карикатура

Святковий календар
28 квітня — Всесвітній день охороні праці; 
                        Міжнародний день ветеринарного лікаря.
29 квітня — Міжнародний день танцю. 
1 травня — Свято весни і праці; Всесвітній день 
                      боротьби з астмою.
3 травня — Всесвітній день свободи друку.
5 травня — Міжнародний день боротьби за права 
                       інвалідів; Міжнародний день акушерки.
7 травня — День радіо.
8 травня — День пам’яті та примирення, присвячений 
                      загиблим у Другій світовій війні; 
                      Всесвітній день Червого Хреста та 
                      Червого Півмісяця.
9 травня — День Перемоги.
12 травня — Всесвітній день медичних сестер. 

По горизонталi:
1. Країна Центральної Америки 3. Термічне 
пошкодження шкіри 6. Забарвлення, фарба 
8. Утворення на зрізі дерев 9. Одиночна ка-
мера 10. Бальний танець 14. Нестримний го-
лосний сміх 15. Бар`єр вдовж авансцени 
16. Мідна литавра 17. Вид плавання

По вертикалі:
1. Здібний хлібець з ізюмом 2. Частина яйця 
4. Той, хто управляє літаком 5. Заплетене 
волосся 7. Частина будинку, що виступає 
за лінію фасаду 8. Робітник, який обтісує 
каміння 10. Молода гілка 11. Масова гибель 
риби 12. Частина площини, обмежена колом 
13. Планета сонячної системи

По горизонталi: 1. Куба 3. опік 6. колір 8. калюс 
9. каземат 10. полонез 14. регіт 15. рампа 
16. гонг 17. брас.
По вертикалi: 1. кекс 2. білок 4. пілот 5. коса
 7. ризаліт 8. каменяр 10. пагін 11. замор 12. круг 
13. Марс.

ГАЙДА НА ПІКНІК!
ОРИГІНАЛЬНІ РЕЦЕПТИ ШАШЛИКІВ

НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК.

• ЗІ СВИНИНИ
2 кг свинячого ошийка, 1 кг цибулі, по щіпці перцю-го-

рошку та лимонної кислоти, 1 ч.л. солі, 5 лаврових ли-
стів, 3 солодких перці різних кольорів.

Цибулю поріжте кружечками і розімніть, щоб виді-
лився сік. Змішайте з нарізаними 5х5 см шматочками 
м’яса. Додайте приправи, все добре перемішайте і по-
ставте на добу в холодильник. Нанижіть на шампури, 
чергуючи м’ясо з цибулею і порізаним на квадратики 
перцем. Лимонну кислоту розведіть в склянці води і 
збризкуйте шашлик під час смаження.

• КУРЯЧИЙ
1 кг курячих крилець, 1 апельсин, шматочок імбир-

ного кореня завдовжки 2 см, 2 зубчики часнику, 2 ст.л. 
соєвого соусу, 1 ст.л. олії, ½ ч.л. приправи карі.

Вичавіть із апельсина сік, змішайте його з соєвим 
соусом, олією і карі. Часник подрібніть, імбир натріть 
на дрібній тертці. Всі компоненти маринаду змішайте 
і злегка збийте вінчиком. Викладіть крильця в мари-
над і залиште при кімнатній температурі на 30-40 хв. 
Розкладіть їх на решітці і смажте на вугіллі.

• ОВОЧЕВИЙ
Печериці, перець болгарський, невеличкі помідори, 

цибуля, кабачки (усього - 1,5 кг), 4 зубчики часнику, 4 
ст.л. олії, по 2 ст.л. оцту і гірчиці, суміш спецій для 
овочів, 1 ст.л. солі.

У мисці з’єднайте олію, оцет і подрібнений часник, 
гірчицю і спеції. Цибулю поріжте кільцями, складіть 
окремо. Полийте 2 ст.л. маринаду. Перець і кабачки 
поріжте квадратиками, з’єднайте з грибами, помі-
дорами і полийте заправкою. Тримайте 6 годин під 
кришкою. Нанижіть на шампури і готуйте на манга-
лі 15 хвилин.

* * *
— Татку, а чому твій ніс червоний? 
— Від томатів, доцю. 
— Ти що, весь час їх їси? 
— Ні, я ними весь час закушую.

* * *

Сидить людина на лавці з жахливо засмученою фізі-
ономією. До неї підходить мужик й говорить: 
— Ти чого, браток, сумуєш? В чому справа? 
— Сідай поряд, розповім. 
Мужик сідає. 
— Справа в тому, що лавка пофарбована...

Кросворд

Анекдоти


