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РЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

Розповсюджується
безкоштовно

Продовження
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У ЦЕНТРІ   УВАГИ

ОТГ:  чи стануть «на рушник»  
Крюківщина з Вишневим?

Україна поступово впроваджує 
адміністративно-територіаль-
ну реформу, яку ще назива-

ють децентралізацією. Тобто, якщо 
простими словами,  — це передача 
значних повноважень та бюджетів 
від державних органів до місцевого 
самоврядування. А ті — мають самі 
вирішувати як ефективніше, на бла-
го громади витрачати фінансовий 
ресурс і як додатково самостійно за-
робляти. Отже, держава взяла курс 
на мінімальне втручання у місцеві 
справи. Ось вам гроші — вирішуйте 
самі, скільки, як і на що їх витрачати. 
Ось вам повноваження — залучай-
те інвестиції, створюйте комунальні 
підприємства, господарюйте.

Ця модель не нова. Вона вже давно 
прижилася в  європейських країнах, 
і саме тому там здебільшого і міста, і 
села, наче лялечки — чисті, затишні, 
самодостатні. А ще — там міцні тра-
диції самоврядування, люди в грома-
дах слідкують за тими, кого обрали, 
велика частина місцевих податків за-
лишається в громадах і використову-
ється розумно. Якщо запитати гро-
мадян цих країн про владу, то вони 
згадають насамперед не президента 
чи голову уряду, а свого муніципаль-
ного очільника, бо добре знають хто 
це і контролюють його управлінську 
діяльність. Держава також контро-
лює місцевих само-
врядувальників, аби 
вони дотримувалися 
законів…
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?
МІСІЯ:  ЗІБРАТИ МАЛЮКА ДО ШКОЛИ… СЕРПНЕВІ ФЕСТИ КИЇВЩИНИ:
Скільки коштує «шкільний кошик»  
в окремих містах області?

Гатне, Боярка, Вишневе…  
Хто наступний?

4

5 6

2

КЛАДОВИЩЕНСЬКІ ПРИСТРАСТІ 
Попри заборону суду, на незаконному 
кладовищі відбулося перше поховання

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!
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«Погляд» вже писав про нове кладови-
ще у Тарасівці, яке з’явилось з пору-
шенням будівельного законодавства 
та ігноруванням думки громади. Але 
на той момент мова йшла про пер-
спективу, котра дуже лякала місце-
вих мешканців. Остання інформація 
невтішна: незаконне кладовище вже 
стало останнім прихистком для пер-
шого його «мешканця»… 

Буряків вже не посадиш
Село Тарасівка на Київщині. Симпатичні 

акуратні хатинки, плодові дерева вздовж 
вулиць та… міжнародне кладовище. Ще 
у 2007 році близько 8 гектарів віддали в 
оренду комунальному підприємству «Риту-
ал», яке є «дітищем» Тарасівської сільської 
ради. Підприємство зв’язалось з Фундаці-
єю «Сімейна пам’ять», членом якої є керів-
ник КП «Ритуал» Віталій Мисак. Фундація 
пообіцяла профінансувати та побудувати 
кладовище міжнародного рівня  з власним 
крематорієм і безкоштовними ділянками 
для місцевих жителів. 

Двоє ініціативних мешканців — Ілля Ноз-
дрін та Сергій Актисенко — подали до суду по-
зов  на КП «Ритуал» та на сільську раду. Дивна 
ситуація, чи не так? Фінансують будівництво 
не з бюджету, забезпечують безкоштовними 
місцями. Чому ж місцеві жителі невдоволені?

«Уявіть, ви побуду-
вали дім у передмісті, 
— пояснює адвокат 
з цієї справи Олег 
Волошинович, — і 
тут ви дізнаєтесь, 
що суміжну з вами 
ділянку передають 
під кладовище. Тепер 
ви маєте санітарну 
зону кладовища, яка 
проходить по межі 
вашого будинку і фак-
тично унеможливлює 
використання вашої 
ділянки в будь-який 
спосіб. Якщо ви ви-
копаєте яму, напри-
клад, щоб посадити 
буряки, може прийти 
санітарна інспекція і 
скаже, що ви вчинили 
дії в санітарній зоні. 
Зрештою  може  за-
брати землю». 

Мерці поза законом
24 липня на території кладовища з’яви-

лась перша могила. Попри ухвалу суду, 
котрий заборонив будь-які дії на ділянці. 
На прощальній церемонії був присутній 
сам Віталій Мисак, який «диригував» по-
хованням. Мешканці викликали поліцію, 

зафіксували порушення. 
За законом Мисаку за-
грожує або три роки поз-
бавлення волі, або штраф 
у розмірі від 500 до 1000 
мінімальних доходів гро-
мадян. 

«Ховати можна тіль-
ки тоді, коли кладовище 
прийняли в експлуата-
цію. Воно не прийняте в 
експлуатацію і не може 
бути прийнятим, тому 
що за нашим зверненням 
в Державну архітектур-
но-будівельну інспекцію 
провели перевірку і ска-
сували дозвіл на прове-
дення підготовчих робіт. 
Фактично, кладовище на 
сьогоднішній день у замо-
роженому стані», — за-
значає адвокат.

Було багато слухань та 
дебатів між сторонами, 

однак КП «Ритуал» і Тарасівська сільська 
рада не здаються. Віталій Мисак раніше 
уже погрожував адвокату, мовляв, якщо 
той не зупиниться, то йому буде непере-
ливки. 

«Сільська рада зараз напряму висуває по-
грози: якщо ви не заспокоєтесь, ми будемо 
ставити питання про знесення ваших бу-

динків, тому що ви їх побудували в санітар-
ній зоні», — говорить Олег Волошинович. 

На вулицях села з’явились листівки з ре-
кламою нового об’єкту, де зображені пла-
ни майбутніх приміщень та описані при-
вабливі пропозиції: знижки на ритуальні 
послуги та безкоштовні місця. А поліція 
тільки зафіксувала факт порушення та, 
сподіваємось, збирає докази. 

Ціна, за яку можна і поховати
Сторона сільської ради та комунального 

підприємства б’ється дуже завзято. Про-
тилежна сторона сумнівається, що це ро-
биться задля  покращення інфраструкту-
ри в селі.

«По всіх нормах у Тарасівці на кладовище 
вистачає 7 соток. Це максимум, що треба 
для 8 тисяч населення в Тарасівці. Якщо 
ми беремо на перспективу — максимум 2 
гектари», — стверджує Олег Волошино-
вич. Адвокат вважає, що тут справа кри-
ється скоріше у грошах.

«Якщо дуже грубо порахувати — по 
проекту кладовище займає 8 гектарів. 
Приблизно територія однієї могили — 10 
метрів квадратних. Якщо розділити на 
вартість поховання, яке складає від 1,5 до 
2 тисяч доларів, вийде, що мова йде про 17 
мільйонів доларів», — говорить Олег.

За таку суму можна не тільки від в’язниці 
відкупитись, а і поховати. Всіх, хто стоїть 
на твоєму шляху. І це лякає…

• НОВИНИ •

ОТАКОЇ!

ЗВІДУСІЛЬ

У Гатному позачергова сесія сільської 
ради знову закінчилася нічим. 

Рада мала  прийняти зміни до бюдже-
ту на 2018 рік, розглянути встановлен-
ня місцевих податків та зборів, а також 
пройтися по земельних питаннях. Од-
нак виявилося, що основним завданням 
для очільників  було голосування за де-
тальний план території для будівництва 
нової багатоповерхівки. Присутніми на 
засіданні були всього 9 депутатів, а голо-
вував — секретар Гатенської ради Петро 
Дроща. 

 Сама ділянка під нову скандальну ба-
гатоповерхівку знаходиться за адресою 
Покровська, 2-а. Активісти вважають, що 
дане будівництво є незаконним, так як 
депутати не керуються будівельними нор-
мами та ігнорують будь-які пропозиції від 
громади.

«Протест від громадськості, попри “за-
гавкування” з боку депутатського корпусу, 
зухвало проігнорували. Було чітко сказа-
но, що всі депутати свідомо порушують 
закон», — зауважують активісти.

Також вони зазначають, що на сесії від-
булося системне порушення закону: на 
голосування ставилися не всі питання із 
оприлюднених проектів, а також перма-
нентно з’являлися нові, яких не було в 
проектах рішень.

Вчергове, не порузумівшись з жителями, 
секретар Гатненської ради оголосив про 
«незакриття» сесії ради, але і  не вказав  
дату наступного пленарного засідання. 

«Це робиться навмисно, щоб потім 
провести ще хтозна яку кількість «пле-
нарних засідань», але вже прихованих від 
громадськості», — коментують жителі, — 
люди поділяються на тих, хто живе за 
совістю, і тих, хто живе за інтересами. 
Між ними — прірва. Вони ніколи не розумі-
ють один одного».

Увечері, 16 серпня, близько тисячі 
жителів міста Вишневе вийшли на 

акцію протесту проти забудови пар-
кової зони, законність якої оскаржена 
в суді. Мирна акція біля будмайданчи-
ку на вулиці Машинобудівників обер-
нулася сутичками з «тітушками» (за 
свідченнями активістів, близько сот-
ні молодиків спортивної статури), які 
охороняють будівництво багатопо-
верхівок. Молодики застосували про-
ти мирних жителів сльозогінний газ, 
електрошокери, каміння та ін. І це не-
зважаючи на те, що разом з батьками 
були і малі діти, вагітні жінкі, люди 
похилого віку.

СУТЬ КОНФЛІКТУ
Конфліктна ситуація довкола земельної 

ділянки площею 10,2 га існує більше року. 
На місці будівництва, згідно з Генераль-
ним планом Вишневого, мав бути парк.

Впродовж кількох місяців жителі міста 
висаджували дерева, облаштовуючи той 
парк на даній ділянці. Однак 15 серпня 
будівельна техніка знищила дерева, роз-
почавши риття котловану, що і викликало 
обурення місцевих жителів, які вийшли  на 
акцію протесту.

Складність ситуації полягає в тому, що 
рішення щодо оренди даної ділянки  (за 
документами, ділянка в оренді у ТОВ 
«Євро 2000») приймалося близько 10 ро-
ків тому (у 2007) та підписувалися колиш-
нім мером міста Вишневе.

За фактом підробки документів, а саме 
підпису екс-мера м. Вишневе, нині покій-
ного Анатолія Гошка прокуратурою Київ-
ської області відкрито кримінальне про-
вадження. Крім того, на даний час у судах 

різних інстанцій розглядається кілька 
позовів від жителів міста, юристів та за-
будовника.

ВІД «ХОДІНЬ» — 
ДО РАДИКАЛЬНИХ ДІЙ
Активна громадськість, яка пройшла 

через «дантові кола» міськради, прокура-
тури, райради, навіть Президента, вже не 
покладаючи надій на правоохоронні ор-
гани, самотужки вийшла боронити те, що 
належить громаді.

У людей урвався терпець щодо ігнору-
вання їхніх законних вимог.

Міський голова Ілля Діков проігнорував 
акцію протесту, а тому мітингувальники, 
звиклі до бездіяльності влади, перейшли 
до радикальних дій. Після того, як охоро-
на об’єкту застосувала сльозогінний газ, 
вишневчани  спалили будівельний паркан.

Для забезпечення порядку на місце 
надзвичайної події прибув поліцейський 
загін спецпризначенців, але, за словами 
активістів, правоохоронці поводилися до-
волі пасивно. Під час сутичок постражда-
ло кілька осіб. Повідомляють про побитих 
активістів, кількох постраждалих полі-
цейських та побиття народного депутата 
Андрія Немировського. 

ПІКЕТ ПІД АДМІНІСТРАЦІЄЮ ПРЕ-
ЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Жителі міста не збираються зупинятися, 
вони у всеможливі способи відстоювати-
муть свої законні права, в тому числі й 
біля Адміністрації Президента України. 
Вишнівчани висувають цілком реальні 
вимоги: «Парку — бути!», «Незаконним 
забудовам — ні!».

Крім того, питання незаконної забудови 
буде розглянуто 28 серпня на засіданні по-
стійної комісії з питань законності Київ-
ськоі обласної ради. 

“ЩАСЛИВА КРАЇНА” З’ЯВИТЬСЯ У 
СОФІЇВСЬКІЙ БОРЩАГІВЦІ

Незабаром запрацює новий дитячий 
садок «Щаслива країна» у Софіїв-

ській Борщагівці. Як зазначаєють у 
Києво-Святошинській районній дер-
жавній адміністрації, на його утри-
мання виділені кошти з району.

Мирослава Смірнова, голова Києво-Свя-
тошинської райдержадміністрації, разом із 
начальником відділу освіти Миколою Іваш-
ком та Олесем Кудриком, Софіївсько-Бор-
щагівським сільським головою, відвідала 
новий заклад. «Наразі змінюється сам під-
хід до освітнього процесу. Атмосфера цього 
садочка, яскраві насичені кольори, продумані 
інтер’єр та екстер’єр налаштовують на 
позитив, розвиток і хороший настрій. І так 
має бути в кожному  дитячому навчальному 
закладі. Діти мають хотіти сюди приходи-
ти. Я задоволена умовами, які матимуть 
працівники дитсадка. Кухня укомплекто-
вана на найвищому рівні», — зазначила Ми-
рослава Смірнова.

Дитячий садок розрахований на 4 групи, 
де розташовані великі ігрові зони для дітей, 
створені комфортні умови для малечі та 
працівників, а також затишний внутрішній 
двір з майданчиком та територією для ву-
личних ігор.

Відкриття закладу — приємна новина для 
батьків, яким потрібно влаштувати дитину 
до садочку, проте деяких вона порадувала, 
інших — обурила. «З вашим садочком буде 
так само, як з нашим садочком в Петропав-
лівці: торгуватимуть місцями для дітей, а 
на виборах садочок — це взагалі “золота ко-
рова”, тому будуть обдзвонювати всіх вибор-
ців та пропонуватимуть проголосувати за 
провладного баригу в обмін на те, щоб ваша 
дитина пішла до садочка», — прокоментував 
житель сусіднього села Віктор Осауленко.

Повідомляється, що ДНЗ «Щаслива кра-
їна» повністю готовий, тому вже 3 вересня 

ПЕКЕЛЬНИЙ ДВОБІЙ: ПРОТЕСТИ І СУТИЧКИ ЩОДО НЕЗАКОННОЇ ЗАБУДОВИ 
У ВИШНЕВОМУ

Павло ШОДА, «Погляд» Ольга КУПРІЄНКО, «Погляд»

    ПЕРШЕ ПОХОВАННЯ НА ТАРАСІВСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ, або МЕРЦЯМ ЗАКОНИ НЕ ПИСАНІ
Катерина БЕНКЕ, «Погляд»

СЕСІЮ «НЕ ЗАКРИЛИ». АКТИВІСТИ 
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Піар — ефективна зброя. Дякуючи йому, 
Карплюк та його команда створили міф 
про «все буде Ірпінь». Однак жителям 
інших міст та селищ області не варто 
цьому заздрити. Насправді — це всього 
лише яскрава обгортка. А в середині — 
кричущі буденні реалії: зі смердючою та 
каламутною питною водою, що тече 
з кранів, із перевантаженою енерго-во-
до-каналізаційною системами міста, 
з гострим дефіцитом місць у дитячих 
садочках та школах, з вулицями із вкра-
пленням асфальту та без пішохідних 
доріжок, з новозбудованими житловими 
комплексами (в окремих випадках — не-
законно), з «ущільненими» дитячими 
майданчиками, але без достатньої кіль-
кості паркомісць і, власне, без… зелені. 
Це тільки маленький перелік. І саме 
ось цим буденним ніхто не займався, 
бо всі потуги очільників-«зодчих» були 
потоком направлені на «полірування» 
центру та скверів із парками. Точніше, 
того, що від них залишилося після гло-
бальної «стаханівської» забудови.

Втеча від відповідальності?
Рішення про відставку ірпінський 

міський голова Карплюк начебто при-
йняв добровільно. Але це можна роз-
цінити й інакше, а назвати дуже про-
сто — втеча. По-перше, під тиском гро-
мади містом прокотилася ціла низка 
резонансних антикорупційних мітингів, 
пікетів обманутих інвесторів, які не-
обачно вклали кошти у майбутнє житло, 
повіривши мерським «друзям-забудов-
никам». По-друге, від відповідальності 
за діяння. Міський голова та його при-
хильники із команди партії «Нові об-
личчя», які «окупували» керівні посади 
у міській раді, службах, організаціях і на 
комунальних підприємствах, впродовж 
тривалого часу управляли Ірпенем у 
«ручному» режимі. Сформована «Нови-
ми обличчями» депутатська більшість 
у місцевому парламенті «підім’яла» під 
себе інші партійні осередки, окрім «Сво-
боди». Завдяки цьому в провладних 
обранців є можливість «протягувати» 
через міську раду численні дерибанні 
питання, що пов’язані із забудовою ко-

мунальних та рекреаційних земель, не-
раціональною витратою і відмиванням 
бюджетних коштів тощо. А звідси — і 
низка кримінальних проваджень проти 
Карплюка та його оточення. Колишньо-
го мера Ірпеня зокрема підозрюють у 
вчиненні кримінальних правопорушень 
за які йому загрожує покарання у вигля-
ді позбавлення волі строком до 12 років.  

Ірпінців годують обіцянками
Проблеми Ірпеня Карплюк та його ко-

манда прикрили привабливою яскра-
вою картинкою. Екс-очільник хизуєть-
ся, що, мовляв, вдалося якісно зміни-
ти місто та регіон, показавши на загаль-
нодержавний рівень, що зміни в Украї-
ні можливі.

Насправді ми бачимо, як Ірпінь пе-
ретворився на бетонно-плиткове пе-
кло з незначними парково-скверови-
ми резерваціями для відпочинку його 
численних мешкан-
ців. Унаслідок шале-
ної забудови замість 
зелених зон, які зни-
щили, виникли вели-
чезні житлові комп-
лекси з висоток. Кіль-
кість жителів міста 
штучно збільшилася 
удвічі. Як наслідок  — 
нестача місць у шко-
лах та садочках для ді-
тей, рекреацій, парко-
вок, транспортні зато-
ри та інше.

Через відсутність роботи в регіоні 
люди змушені шукати її в Києві. Тому 
за Ірпенем уже давно закріпився статус 
«спального району» столиці. Це призво-
дить до того, що ірпінці сплачують по-
датки до чужої скарбнички, а не напов-
нюють бюджет свого міста.

Соціальна сфера не встигає за стрім-
кими темпами наближених до Карплю-

ка ірпінських забудовників. А тому 
влада ущільнює освітянські заклади, 
унаслідок чого дитячі групи та класи 
переповнені, діти навчаються у кілька 
змін. Добудови приміщень, які здій-
снюють в окремих школах, не здатні 
суттєво змінити ситуацію на краще. І, 
зрештою, як вона може поліпшитись, 
якщо продаж житлових квадратних 

метрів у місті щомісяця б’є рекорди, 
а шкільні та дошкільні приміщення 
зводяться 1 раз на 3-4 роки? Розмови 
про нові дитсадки і школи з вуст місь-
ких очільників уже нагадують мантри. 
І, схоже, вони в них уже й самі віру-
ють. Хоча… Дефіцит місць у дитсадках 
створюється штучно, насамперед че-
рез те, що гроші міська влада витрачає 
на що завгодно, але тільки не на будів-
ництво дошкільних закладів. При цьо-
му ціна за позачергове «влаштуван-
ня» дитини у комунальний дитсадок 

автоматично піднімаєть-
ся. А поряд з державни-
ми дуже швидко з’явля-
ються комерційні садоч-
ки і центри розвитку ди-
тини, для яких підприєм-
ливі забудовники завба-
чливо проектують при-
міщення у своїх житло-
вих комплексах. Вигода і 
для будівничих, і для мі-
ста очевидна. В програші 
— лише батьки, яким до-
водиться щомісяця із сі-

мейного бюджету виділяти додатково 
від 2000 до 8000 тис. гривень. Одразу 
зазначимо, що інформація щодо штуч-
ного створення дефіциту місць у дит-
садках — не вище рівня чуток. І дові-
ряти їй немає сенсу, бо виглядатиме 
все, як казав один із лідерів колишньої 
провладної партії і зрештою колишній 
однопартієць екс-мера Ірпеня, «якось 
по-дебільному»…

Вражаюча архітектоніка
А от те, що чутками ніяк не назвеш: у 

місті постійно тривають капітальні ре-
монти та реконструкції з фантастичною 
перевитратою бюджетних коштів. Це 
оновлена центральна площа, архітек-
тоніка якої вражає не лише відсутніс-
тю художнього смаку та здорового глуз-
ду, а й вартістю, що сягає не одну сотню 
мільйонів гривень.

Також у десятки мільйонів обходять-
ся облаштування кожного з парків чи 
скверів, які створюють в Ірпені не так 
для відпочинку населення, як для ін-
вестиційної привабливості — щоб люди 
краще купували квартири у нових жит-
лових комплексах. Були випадки, коли 
зелені зони, на які «велися» покупці та 
інвестори, якимось дивом згодом зни-
кали і перетворювались на черговий бу-
дівельний майданчик.

Останнім недоречним архітектурним 
«творінням» владних будівничих  ста-
ло створення так званої стели Творчого 
духу, проект якої заявлено на рівні 1,5 
млн грн. Додатком до цієї скульптурної 
композиції було перетворення площі 
поблизу ЕКО-маркету на парк та замі-
на комунальних мереж по вул. Соборна. 
Активісти, які вивчали кошториси, при-
йшли до висновку, що витрати на це пе-
ревищують 15 млн грн. Швидше за все, 
ця цифра не є остаточною.

Практика зарахування пайової участі 
забудовникам не «живими» коштами, а 
виконаними роботами, широко запро-
ваджена Карплюком і К в Ірпені, ство-
рює механізми для відмивання грошей. 
Такими привілеями користуються осо-
би, наближені до «забудовного кола» ме-
ра-втікача.

«Красиво» накивати 
п’ятами у Карплюка  

не вийшло 

Колишній очільник Ірпеня під 
тиском антикорупційних 
мітингів, пікетів ошуканих 

інвесторів та низки порушених 
проти нього кримінальних справ за-
лишив своє крісло. Намагався утек-
ти «красиво» і помпезно, однак… 
не склалося. Наразі лише сліпі та 
залучені у «бізнес-схеми» навколо 
міського бюджету продовжують 
просторікувати про «європейське 
місто», а всі інші — або розуміють, 
або здогадуються, що «ірпінське 
диво» дуже нагадує сумнозвісні «по-
тьомкінські села». І вже дуже скоро 
соціальна бомба, закладена під 
місто метикованими і моторними 
парубками та дівчатами із «Нових 
облич», вибухне…

Наразі у чергах 
до дитячих 
дошкільних 

закладів Ірпеня 
перебуває близько 

5000 дітей.

Кримінальні злочини, в яких підозрюється екс-мер Ірпеня
 ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією з метою 

вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів); 
 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживан-

ня службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особли-
во великому розмірі у складі злочинної організації); 
 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (придбання суб’єкта підприємницької діяльності 

(юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому в 
складі злочинної організації); 
 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (підроблення документа, який видається устано-

вою, яка має право видавати такі документи і який надає право та звільняє 
від обов’язків, з метою використання його підроблювачем, вчиненому в 
складі злочинної організації); 
 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, а саме внесення службо-

вою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 
вчиненому у складі злочинної організації) КК України.

Закінчення на стор. 7

Микола ЧОРНОСЛИВ, «Погляд»
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Пряма мова

Отож наш адміністративно-територі-
альний устрій пішов європейським шля-
хом. Однак передовсім через брак досвіду 
наразі в Україні під час об’єднання громад 
виникає багато запитань. Ну, наприклад, 
таке: наскільки вигідно селу приєднува-
тися до міста? Або народжується купа мі-
фів. Скажімо про те, що міста після об’єд-
нання остаточно знищать села. З одного 
боку — нібито дурня, а з іншого…

Сумніви, питання та побоювання на-
разі регулярно навідують і мешканців 
Вишневого та населених пунктів, що 
неподалік нього. А надто — села Крю-
ківщина. На початку липня на черго-
вій 30-ій сесії Вишневою міською радою 
було прийнято ініційоване рішення про 
об’єднання саме із цим селом. Депутати 
міськради одностайно проголосували 
за дане питання, адже вважають, що це 
принесе лише позитивні  зміни. 

«Громада Вишневого в результаті 
об’єднання буде мати багато плюсів: 
великий перелік установ, відділів, зо-
крема, відділ охорони здоров’я, відділ 
освіти та інші, яких у нас ще не було. 
Збільшиться бюджет територіальної 
громади і використовуватимется він у 
напрямку розвитку спорту, культури, 
інфраструктур», — наголошує Сергій 
Пишний, секретар міської ради. 

У Вишневому до цього злиття і справ-
ді ставляться більш позитивно. Нато-
мість у Крюківщині одностайності се-
ред місцевих немає.

Валентина Чупрун: «Цифри цифра-
ми, але чомусь у Вишневому нічого не 
робиться. Дорожню розмітку намалю-
вали на дірявий асфальт, школу ніяк не 
можуть відкрити, і батьки перекрива-
ють дороги. Тому спокушатись на при-
марні шанси, що грошей після об’єднан-
ня стане в селі більше, немає сенсу».

Світлана Яхновська: «Дуже «чум-
на» пропозиція про об’єднання. В пер-
шу чергу, потрібно думати: а кому це 
вигідно?».

Владислав Сизоненко: «Приєднан-
ня до Вишневого — помилка, яка по-
значиться в подальшому! Грошей у Ви-
шневого немає навіть на власну інф-
раструктуру. Ми загрузнемо в цьому 
лайні на довгі роки».

Іван Кучеренко: «Вигідне об’єднан-
ня для крюковщінців, хоча б за рахунок 
поліклінік та шкіл-садків. Думаю, ви-
гідніше буде тільки з Києвом об’єдна-
тися, але, очевидно, такого об’єднання 
не буде. Ну, і немає ніякого резону об’єд-
нуватися з Гатним, Бояркою і т.д.».

Спробуємо розглянути позитивні та 
негативні сторони злиття Вишневого 
та Крюківщини в єдину ОТГ.

Плюси
 Право користуватися соціальною 

інфраструктурою міста - лікарнями, 
школами, дитячими садочками (що-
правда, заклади освіти у Вишневому не 
менш переповнені, ніж у Крюківщині).
 Бюджет об’єднаної громади збіль-

шиться в кілька разів. Значно до місце-
вої казни додасть податок на доходи фі-
зичних осіб. Відповідно до законодав-
ства, у разі об’єднання 60% цього по-
датку отримає бюджет громади. Наразі 
ці кошти поповнюють районну скарб-
ничку.
 Фінансова спроможність дозво-

лить оперативніше та самостійно ви-
рішувати нагальні соціальні проблеми, 
як-то будівництво нових соціальних 
закладів, мереж, парків…
 Створення громади передбачає 

появу власного пожежного депо, пен-
сійного фонду, відділу освіти та інших 
структурних підрозділів.

Мінуси
 Повноваження сільського старо-

сти є надто обмеженими, а депутат-
ське представництво мешканців Крю-
ківщини в раді об’єднаної громади — 
значно меншим, ніж вишнівчан. Так, 
містяни попередньо балотуватимуть-
ся в раду по 26 округах, а крюківщин-
ці лише по 8.
 Місто Вишневе як центр ОТГ ста-

не пунктом прийняття всіх важливих 
рішень для розвитку громади. Тобто 
саме від волі вишнівчан залежатиме 
перспектива розвитку Крюківщини та 
швидкість реалізації на території села 
тих чи інших соціальних проектів.
 В управління Вишневого перейдуть 

усі об’єкти комунальної власності Крю-
ківщини, а також землі та інше майно.

 
Якщо одверто, то «мінусів» у «шлю-

бі» Крюківщини та Вишневого можна 
знайти значно більше. Навіть ті «плю-
си» у цьому процесі, про котрі згаду-
валося вище, легко перетворяться на 
протилежність. Хочете приклад? Будь 
ласка! Візьмемо, скажімо, право на ко-
ристування соціальними інфраструк-
турними об’єктами. Наскільки реаль-
но потрапити у переповнені дитячі сад-
ки Вишневого дітлахам з Крюківщи-
ни? Чи у школи? І чи доцільно це вза-
галі? А якщо стане питання побудови 

нової школи чи дитячого дошкільно-
го закладу в межах ОТГ (і в місті, і в 
селі вони конче необхідні), то за який 
проект з двох проголосують депутати? 
Особливо, якщо їх буде 26 із Вишнево-
го і всього 8 із Крюківщини? Питання 
риторичне. А тому ризиків існує бага-
то. Не обов’язково, що все буде саме 
на користь Вишневого. Є у місті багато 
сумлінних, розумних і здравомислячих 
людей, котрі розуміють, що об’єднання 
села і міста мають бути взаємовигідни-
ми і взаємокорисними для обох населе-
них пунктів. 

І, зрозуміло, примусово ніхто нікого 
приєднувати не збирається. На «ве-
сільний рушник» Вишневе з Крюків-
щиною стануть лише після обопільної 
згоди. Зараз формується робоча гру-
па, котра впродовж 60 днів буде з’я-
совувати всі «за» і «проти».  До речі, 
Крюківщинська громада вже не впер-
ше повертається до питання ство-
рення союзу із сусідніми населени-
ми пунктами. У 2017 йшла мова про 
приєднання до Гатного. Тоді грома-
да Гатного відмовила такій перспек-
тиві та відклала питання на невизна-
чений термін. Але об’єднуватись по-
трібно. І це розуміють у Крюківщи-
ні — час спливає, а разом 
з ним втрачаються мож-
ливості і преференції, 
котрі населений пункт у 
рамках ОТГ може отри-
мати. Єдине, перед об’єд-
нанням потрібно домо-
витись обом зацікавле-
ним сторонам., як ка-
жуть, «на березі». І бажа-
но всі ці домовленості ще 
й прописати. Щоб потім 
не виникало зайвих об-
раз. Бо навіть попри те, 
що нині відсутній дієвий 
механізм (теж «мінус», 
між іншим) виходу  на-
селених пунктів зі скла-
ду ОТГ, він (механізм) 
обов’язково з’явиться. 
Дуже скоро. Навіть у су-
довій практиці. І ті хто, 
нехтуватимуть зобов’я-
заннями і перетягувати-
муть ковдру виключно на 
себе, заради інтересів ко-
трогось одного населено-
го пункту, зрештою зали-
шаться, як та стара бабця 
у відомій казці про золо-
ту рибку…

Закінчення. Початок на сторінці 1.

Артем Глінський, депутат Вишне-
вої міської ради:

«Побутує думка, що коли приєдна-
ти село до  міста, воно відійде на “за-
дній план”. Стосовно об’єднання Виш-
невого та Крюківщини, можу запевни-
ти, що це не так , адже крюківщина 
стрімко розвивається. Ми неодноразо-
во вели перемовини з кроківщинським 
сільським головою і готові до співпра-
ці на вигідних умовах для обох сторін: 
ми можемо налагодити туризм, про-
пагандувати спорт, підняти економі-
ку, залучати інвесторів, спільно руха-
тися вперед та допомагати один од-
ному у вирішенні проблем громади. Од-
нозначно, для цього потрібно подола-
ти корупцію на місцях, створити зла-
годжену, компетентну команду, які 
будуть спеціалістами у різноманітних 
сферах, які забезпечують життєді-
яльність в рамках ОТГ». 

ОТГ:  чи стануть «на рушник»  
Крюківщина з Вишневим?

Надходження коштів в місцевий бюджет: 
Вишневе: загальний фонд — 106 млн 832 тис. грн; 

спеціальний фонд — 116 млн 267 тис. грн; 
ПДФО (60% якого після об’єднання буде залиша-

тися в місцевому бюджеті) — 120 млн грн.
Крюківщина: загальний фонд — 9 млн 837 тис. 

578 грн; спеціальний фонд — 10 млн 908 тис. 975 
грн;

ПДФО (60% якого після об’єднання буде залиша-
тися в місцевому бюджеті) — 4 млн 900 тис. грн.

Наявність соціальних об’єктів (школи, лікарні, 
амбулаторії (поліклініки): 

Вишневе: 
• садочків — 8 (ДНЗ «Яблунька» на реконструк-

ції); 
• школи — 4; 
• медичні заклади — амбулаторій, поліклінік — 4; 

лікарень — 1 шт; станцій швидкої допомоги — 2 шт. 
Крюківщина: 
• садочків — 1 (проходить реконструкція, в цьому 

році планують відкрити новий корпус); 
• школи — 1 (планується реконструкція на 528 

місць, наразі немає коштів, щоб розпочати роботи); 
• амбулаторії: 1 — існуюча, 1 — на стадії прове-

дення проектних робіт.

Цифри і факти:

 ВИШНЕВЕ. По вулиці Чор-
новола у Вишневому сталася до-
рожньо-транспортна пригода з 
трьома маршрутками. В результа-
ті ДТП — 4 потерпілих, які потра-
пили в лікарню.

Офіційний сайт ГУ Національ-
ної поліції Київської області по-
відомляє, що водій маршрутного 
автобусу №732 виїхав на зустріч-
ну смугу. Ймовірно, 65-річному 
«маршрутнику» стало зле, тому 
він і втратив керування. В цей час 
на своїй полосі їхали маршрутки 
№732 та №603 і врізались у авто-
бус, що рухався по зустрічній.

 БОЯРКА. Власники граль-
ної зали в приміщенні ДЮСШ в 
місті Боярка добровільного по-
годились припинити свою діяль-
ність після другого попереджен-
ня від Національного корпусу 
Києво-Святошинського району. 
Керівник Нацкорпусу Ігор Берд-
ніков зазначив, що це вже не пер-
ша акція. На початку весни цього 
року активісти вже викликали 
поліцію, яка забрала всі пристрої 
для гри. Однак заклад відчинився 

знову. Представники Національ-
ного Корпусу відвідали залу ще 
раз. При цьому вони поламали 
обладнання та розгромили граль-
ну залу. Після цього власники 
«казино» погодились закрити свій 
заклад. 

 БОЯРКА. Працівники па-
трульної поліції виявили наркоти-
ки у 26-річного мешканця Боярки.

В Головному управлінні На-
ціональної поліції в Київській 
області розповіли, що зупинили 
перехожого для перевірки доку-
ментів та поверхового огляду. 
В результаті обшуку виявили 
40 грамів білого порошку, схо-
жого на амфетамін та перетер-
тий канабіс. Порушник сказав, 
що наркотики зберігав не для 
продажу, а виключно для влас-
ного вживання. За статтею 309 
Кримінального Кодексу Украї-
ни, жителю Боярки загрожує до 
трьох років обмеження або поз-
бавлення волі.

 ВИШНЕВЕ. В рамках пла-
нових перевірок Державна 

екологічна інспекція Київської 
області виявила цілу низку по-
рушень у діяльності КП «Виш-
нівськводоканал». Комунальне 
підприємство використовувало 
ресурси підземних вод без на-
явності спеціальних дозволів, 
зокрема дозволу на спецводоко-
ристування та на користування 
надрами. Своєю діяльністю КП 
«Вишнівськводоканал» пору-
шило положення Водного Ко-
дексу України та Кодексу Украї-
ни «Про надра».

Комунальному підприємству 
загрожує відшкодування збитків 
у розмірі близько 10 млн гривень 
за фактом порушення природо-
охоронного законодавства.

 НОВОСІЛКИ. Вночі зло-
вмисники вибухівкою пошкодили 
банкомат біля магазину «Фора». 

Невідомі підірвали пристрій за 
допомогою невідомих речовин, 
сильно пошкодивши вікна та сте-
лю супермаркету. Мешканці Но-
восілок у соцмережах зазначають, 
що підозрювані — три хлопці, які 
прибули до місця злочину на сіро-

му легковику. Поліція розшукує 
зловмисників.

 ВИШНЕВЕ. Ігор Гришачов, 
громадський активіст із Вишне-
вого, став жертвою нападу. Чо-
ловіка біля ресторану «Євразія» 
близько 7 години ранку почали 
бити двоє невідомих осіб спор-
тивної статури і припинили лише, 
коли зреагували перехожі. 

Громадський діяч підозрює, що 
так йому помстилися за активну 
позицію. Він захищає територію 
парку 10 га у Вишневому. Також, 
як виявилося, за дивним за збі-
гом обставин, під час кривавого 
інциденту у місті не працювали 
камери вуличного спостережен-
ня. Нападники чітко підібрали 
місце, яке не захоплюють камери 
приватних закладів, розташова-
них на цій вулиці.

  ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 
БОРЩАГІВКА. В результа-
ті переслідування порушника у 
районі Петропавлівської Борща-
гівки поліцейська автівка опини-
лася в рівчаку. Про це повідомив  

офіційний сайт Головного управ-
ління національної поліції в Ки-
ївській області.

Наряд патрульних пересліду-
вав водія скутера, який пору-
шив правила дорожнього руху. 
Той зупинятись не поспішав, 
тож поліцейські увімкнули сиг-
нал та маячки для погоні. Водій 
поліцейського автомобіля на 
одній із ділянок шляху втратив 
керування та з’їхав з дороги, 
потрапивши в рівчак. Поруш-
ник втік. Поліцейські отримали 
незначні ушкодження. Інцидент 
розгляне інспекція з особового 
складу управління кадрового 
забезпечення.

КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ



22 серпня 2018 року • №11 (27)

ВИШНЕВЕ -  БОЯРКА 5
ВПЕРЕД, ДО ШКОЛИ!

Скільки цьогоріч коштує придбати все необхідне для 
першачка на Київщині?

• СОЦІУМ •

Найбільші витрати 
перед навчальним роком 
очікують на батьків 
першокласників, адже 
їм майже все потрібно 
купувати «з нуля»: від 
ручки до шкільної форми. 
Радує, що ціни на кан-
целярське приладдя на 
Київщині у порівнянні з 
минулим роком майже 
не змінилися, хоча на 
одяг та взуття підросли.  
Щоб з’ясувати,  в яку 
суму обійдеться збір пер-
шокласників до школи 
для їхніх батьків, журна-
лісти «Погляду» проана-
лізували ціни на ринках 
та в магазинах різних 
міст Київської області.

Поради батькам
 Досвідченні батьки радять «колегам» не відвідувати шкільні ярмарки. На можливості ку-

пити все в одному місці переваги цих торгівельних майданчиків закінчуються. Адже нерідко на 
таких «розпродажах» продавці спочатку роблять націнку 50%, а вже потім знижку на 30%.
 Економити краще на канцелярії, натомість більш прискіпливо обирати для майбутнього 

школяра дві речі — пенал (від 50 до 150 грн) і рюкзак (від 280 до 1200 грн). Вони мають бути міц-
ними та якісними.
 Щоб заощадити, канцелярію краще купувати в кінці навчального року — за старими цінами. 

Якщо ви не встигли це зробити, ще один варіант зекономити — замовити її в інтернеті.
 Загальна вага підручників із розрахунку на один навчальний день у комплекті з приладдям, не 

враховуючи вагу ранця, не має перевищувати:
 I–II клас — 1,5–2,0 кг;  III–IV клас — 2,0–2,3 кг; V–VI клас — 2,3–3,0 кг; 
VII–VIII клас — 3,0–3,5 кг;  IХ–ХII клас — 3,5–4,5 кг.

ВАРТІСТЬ КАНЦТОВАРІВ ДЛЯ ПЕРШАЧКА
Канцтовари Кількість Прибл. ціна, грн Сума, грн
Зошити в клітинку (12 арк.) 20 шт. 4 80
Зошити в косу (12 арк.) 20 шт. 5 100
Папка для зошитів 1 шт. 40 40
Обкладинки на зошити 1 уп. 25 25
Обкладинки на підручники 1 уп. 40 40
Підставка під книги 1 шт. 50 50
Щоденник 1 шт. 50 50
Прості олівці 3 шт. 5 15
Кольорові олівці 1 уп. 35 35
Фломастери 1 уп. 45 45
Гумка 1 шт. 5 5
Стругалка 1 шт. 10 10
Пенал 1 шт. 50 50
Фіолетові ручки 3 шт. 6 18
Лінійка 1 шт. 15 15
Пластилін 1 уп. 35 35
Гуаш 1 уп. 50 50
Пензлики 2 шт. 20 40
Баночка для води 1 шт. 10 10
Папір кольоровий 2 уп. 5 10
Картон білий 1 уп. 15 15
Картон кольоровий 1 уп. 20 20
Альбом для малювання 1 шт. 15 15
Ножиці 1 шт. 40 40
Клей-олівець 1 шт. 10 10

          Разом: 863грн

ПОРІВНЯННЯ ЦІН
 Жителям Ірпеня на канцтовари 

для майбутніх школярів доведеться 
витратити в середньому 800 грн, на 
одяг та взуття — 4-5 тис. грн.
 Для того, щоб придбати канцеляр-

ські товари для дітей, які навчаються 
у Бородянці, знадобиться приблизно 
700 грн, форму та взуття — 3-4 тис. грн.
 Щоб зібрати кошик канцтоварів в 

Обухові, знадобиться понад 600 грн. 
Стосовно одягу, то тут, звичайно, ціни 
вищі — 3-4 тис. грн.
 Шкільне приладдя для першачків 

у Вишгороді обійдеться приблизно у 
900 грн. Стандартний набір речей для шко-
лярів обійдеться приблизно у 3-4 тис. грн.
 Батьки школярів з Борисполя, Яго-

тина, Василькова та Вишневого можуть 
придбати канцелярію для першачків за 
600 грн, одяг та взуття — за 3-4 тис. грн.

Хлопчик
Костюм  
(брюки, піджак, жилет) – від 2 тис. грн
Брюки – від 200 грн
Джинси – від 400 грн
Сорочка – від 200 грн
Майка – від 150 грн
Туфлі – від 400 грн
Кросівки – від 350 грн
Футболка – від 200 грн
Спортивний костюм – від 600 грн

Разом: 4500 грн

Дівчинка
Сарафан – від 500 грн

Піджак – від 500 грн
Спідниця – від 250 грн

Блузка – від 200 грн
Колготи (1 пара) – від 80 грн

Туфлі – від 300 грн
Кросівки – від 350 грн

Банти – від 15 грн
Заколки, резинки – від 50 грн

Футболка – від 200 грн
Спортивний костюм – від 600 грн

Разом: 3545 грн

Вартість одягу та взуття для хлопчика і дівчинки в різних містах Київщини схожа

КАНЦЕЛ

ЯР
ІЯ

ТЕХНОЛОГІЇ

Деякі аналогові ефірні телекана-
ли на Київщині вже вимкнули, а 
остаточне відключення застарілої 
технології в області відбудеться 
31 серпня. Щоб мати змогу дивитися 
улюблені канали і надалі, радимо 
вам підключити кабельне телеба-
чення від Компанії «Бест».

Зверніть увагу!
Для перегляду 50 каналів кабель-

ного телебачення не потрібно ку-
пувати новий телевізор або спеці-
альне обладнання. Просто подзво-
ніть до контакт-центру Компанії 
«Бест» і залиште заявку на підклю-
чення послуги. 

Акція для пільгових категорій громадян
Для пенсіонерів, учасників АТО та 

людей з інвалідністю 1-ої та 2-ої груп 
надається можливість безкоштовно-
го підключення 1 аналогового телеві-
зора та абонплати 9 грн/місяць. 

 
Для кого ще безкоштовно?
Для клієнтів, які вже корисуються 

Інтернетом від Компанії «Бест», по-
слуга аналогового кабельного теле-
бачення входить в оплату за послу-
гу Інтернет, тобто надається безко-
штовно. 
Не гайте часу, телефонуйте до кон-
такт-центру Компанії «Бест», щоб ско-
ристатися найвигіднішими пропозиціями!

На підключення одного телевізора до кабельного телебачення  
від Компанії «Бест» до 20 серпня діє знижка 50%*.

ЗАМОВЛЯЙТЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
кабельного телебачення:

За телефонами
(044) 377 - 7 - 377
(067) 011 - 73 - 77
(093) 170 - 03 - 77
(099) 368 - 37 - 77
(099) 768 - 37 - 77

* Послуга кабельного телебачення надається лише в багатоквартирних 
будинках і за наявності технічної можливості підключення.

Зникають улюблені канали? Підключайте телебачення від «Бест»!
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У  Гатному відбувся унікальний для 
України дитячий фестиваль 
«Gatne Kids Fishing Festival». Його 

особливість – змагання із риболовлі.  Дій-
ство проходило в урочищі «Доброго дуба». 

Як зазначали організатори, мета захо-
ду — розвиток риболовного спорту серед 
дітей, підвищення спортивної майстерно-
сті та удосконалення техніки володіння 
спортивним знаряддям, а найголовніше — 
пропаганда здорового способу життя. Іні-
ціатором фестивалю став Віталій Смовж, 
який кілька років активно займається да-
ним видом спорту. «Ідея провести захід 
та зробити його щорічним виникла спон-
танно, — говорить Віталій. — І, буквально, 

за вечір ми знайшли меценатів та почали 
підготовку. Взагалі, рибалка, для мене — це 
можливість перезавантажитись, відійти 
від буденності, відпочити.»

Змагання проводится в особисто-
му заліку у два тури. Тривалість одного 
туру — 2 год. 30 хв. Загальна тривалість 
турніру  — 5 год. Берегова лінія ділила-
ся на сектори, кількість яких дорівнюва-
ла кількості учасників, які брали участь в 
змаганнях. Ширина сектора — 10 м. Лов-
ля риби дозволялась будь-якими попла-
вочними снастями. Після завершення 
змагань учасники прибирали з сектору 
сміття, а вся виловлена риба повертала-
ся у водойму. 

 Найкращими на фестивалі були Іван 
Смольников, Богдан Зверховський, Іван 
Рудик та Лев Чмир. На маленьких спортс-
менів та їх вболівальників чекав смачний 
плов, приготований на вогні, а також по-
дарунки: за призові місця  — професіо-
нальні вудилища Brain Alborella 300, а за 
перемогу — неймовірно чутлива карбо-
нова вудочка Brain Phantom 400. 

Впродовж усього дня на фестивалі ба-
жаючі могли пострибати на батуті, а для 
дітей організували виступи анімато-
рів-піратів, аквагрим, шоу мильних буль-
башок, конкурси та дитячу дискотеку.

Віталій Смовж цього сонячного дня по-
чув багато приємних слів і кілька сотень 

«спасибі» від односельців та гостей фес-
тивалю. А тому зараз має намір  зроби-
ти «Gatne Kids Fishing Festival» традицій-
ним заходом. 

Вперше у Боярці проведено фестиваль 
здорового дозвілля «Fermersky». На 
стадіоні «Зеніт» організатори ство-

рили ідеальну комбінацію для відпочинку: 
шезлонги, свіжі смаколики, живу музику.

Ініціатор ідеї, Альона Шульга, народилась 
у Боярці. Довго жила в центрі Києва, де 
було багато активностей, а повернувшись 
до рідного міста, виявила, що на вихідних 
нічим зайнятись. «Спочатку я нарікала 
— що це таке, у Боярці нікуди піти. А по-
тім зрозуміла: якщо я хочу щоб щось було, я 
маю зробити це сама», — говорить Альона. 

Проект «Fermersky» — неймовірно об-
ширний та наповнений. Організатор пла-
нує влаштовувати події щовихідних до 
жовтня, потім святковий ярмарок у груд-
ні-січні, а після цього — відкриття ново-
го сезону у травні. «Ми щотижня зміню-
ватимемо програми. Умовно ми лишимо 
тільки форму — музика, лекції, активнос-
ті. Але повністю змінюватимемо напов-
нення», — зазначає Альона Шульга.

Фестивать пройшов уперше. На стадіоні 
«Зеніт» розмістилися декілька зон: голов-
на сцена, зона для дітей від 3 років, зона 
кулінарних та спортивних майстер-класів, 
кінотеатр під відкритим небом та масаж-
на студія, де відвідувачам зможуть зроби-
ти тайський масаж та масаж бамбуковими 
паличками.

Годували їх здоровою їжею та трішки 
нездоровими просекко і крафтовим пи-
вом. Для відвідувачів провели лекції про 

гастрономію і кулінарні майстер-класи. 
На фуд-корті готували найпопулярніші 
київські ресторани: «Vegano Hooligano» з 
вегетаріанськими стравами, грузинська 
їжа від «Гєнацвалє», соковиті бургери віл 
«Burger Bar», гаряча мексиканська кухня 
від «Hot-Dog Republic», освіжаючі смузі 
від Bul Bar та багато іншого. 

«Розтрясти» їжу можна було на заняттях з 
йоги, сальси і тверку, пограти в настільний 
теніс чи армреслінг, або ж «порубатися» в 
бадмінтон на окремому полі. До речі, на 
фестивалі у спеціальній зоні майстер-кла-
сів розказували про пранаяму — правиль-
не дихання під час занять йогою та взага-
лі, а також про міфи, пов’язані з масажем. 

Зовсім ввечері, коли залишилися тільки 
«тусовщики» та зірки на небі, танцпол за-
палювали діджеї. 

Серед особливостей — уроки з плетіння 
авоськи як екологічного замінника паке-
тів. Ввечері — кінопоказ під відкритим не-
бом, де покажуть фільм «Цукор» про не-
очікуване осмислення здорового харчу-
вання. Для дітей пропонуватимуть буль-
башкове шоу, ігри та майстер-класи з ру-
коділля. Майстри аквагриму перетворять 
маленьких відвідувачів на казкових персо-
нажів.

«Місія фестивалю — розширювати 
смакові вподобання людей, і не тільки 
вподобання у їжі — у всьому: у спорті, 
дозвіллі, музиці, — пояснює ідею Альо-
на Шульга, — Мені хочеться зробити 
простір, де людина граючись освоїть 
якусь звичку, яку практикуватиме ре-
гулярно». 

Зайчики, вовчики та ведмедики  
гуляли по Вишневому

• ДОБРІ НОВИНИ •

Спека і… просекко…
Катерина БЕНКЕ, «Погляд»

Один з вечорів вихідного дня на 
Південному масиві Вишневого 
перетворився на веселе свято 

для дітей. Відтепер кожної суботи або 
неділі серпня та вересня Громадська ор-
ганізація «Капітошка» радуватиме дітей 
розвагами, танцями та анімацією.

Цього разу дитячу увагу привернули 
хімічним шоу. Аніматор, якого жартома 
називали Професор Мензуркін, показу-
вав дітям різноманітні хімічні досліди, 
серед яких були експерименти з рідким 
азотом та сухим льодом. Вони були над-
звичайно цікаві, а головне сподобалися 
як дітям, так і дорослим. «Ми експери-
ментували з хімічними речовинами, але 
в іншому, веселому тлумаченні для того, 
щоб це було цікаво, в першу чергу, 
маленьким глядачам. На жаль, 
найчастіше в школах цього не 
показують», — прокоменту-
вав власне дійство артист.

Президент ДГО «Капітошка», началь-
ник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту Вишневої міської ради Оксана 
Олексієнко зазначила: «Мета таких за-
ходів — якось відірвати дітей від гадже-
тів, щоб вони гралися на вулиці, згадали 
ігри, побігали, провели час разом зі своєю 
сім’єю. Звісно, організація таких розваг 
відбувається за підтримки КЗ «Палац 
культури та мистецтв», а також зав-
дяки батькам, які нам допомагають».

А за кілька днів у Вишневому відбуло-
ся ще одне дитяче дійство — «Звірлян-
дія». Діти взяли участь у костюмованому 

конкурсі, де кожний з 
учасників представив 
карнавальний костюм 
звіра ручної роботи. 
Вони мали доповни-
ти свій витвір тан-
цями, віршами, ці-
кавою розповіддю. У 
програмі також були 
виступи артистів цир-

ку, ігри, розваги та ро-
зіграші.

Альона ТКАЧЕНКО, «Погляд»

Ловись, рибко…
Павло ШОДА, «Погляд»
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«Ірпінське диво» — винищення 
ресурсів
Екс-мер та його команда «Нових об-

лич» — скандального і неоднозначного 
політпроекту, який став синергією «мла-
дорегіоналів» на кшталт Карплюка, ко-
трі дуже швидко поміняли партквитки з 
риторикою, та дерибанників-забудовни-
ків із оточення «космічного» мера Чор-
новецького — свого часу поширили міф 
про «ірпінське економічне диво». Мов-

ляв, їм вдалося вивести із «тіні» бюджет-
ні потоки і за три роки офіційно збіль-
шити бюджет розвитку міста у 32 рази.

Необізнані цю локшину знімають з вух 
і залюбки «їдять». А ті, котрі вміють ана-
лізувати факти з цифрами, розуміють, 
що на сучасному етапі найперше, що 
сприяє зростанню надходжень до місце-
вих бюджетів, є децентралізація. До того 
ж слід врахувати й катастрофічне падін-

ня курсу гривні, яке відбулося у цей пе-
ріод, що знецінило національну валюту 
та підштовхнуло до стрибка цін і відпо-
відно збільшення рівня зарплат, пенсій, 
соціальних виплат.

За офіційною інформацією міської 
ради, бюджет розвитку Ірпеня форму-
ється за рахунок надходження коштів 
пайової участі забудовників та прода-
жу земельних ділянок. Отже, чим біль-
ше здадуть в експлуатацію житла, тим 
більше знищать зелених зон — ділянок, 
що йдуть під забудову. За три роки, поки 
при владі був Карплюк, збудовано біль-
ше 1,2 млн м2!

Тобто розвиток Ірпеня — реконструк-
ція, капремонт інфраструктури — три-
мається на винищенні природних ре-
сурсів. От, власне, і вся суть «ірпінсько-
го економічного дива».

Удар по рейтингу
Ще одна з причин, що спонукала 

екс-очільника до «задньої», — перевищен-

ня місцевою владою своїх повноважень, 
зокрема зазіхання на заплавні землі, лісові 
ділянки, що знаходяться поза межами на-
шого міста. На річці Ірпінь уже практично 
закінчується будівництво набережної, мі-
фічної школи та інших об’єктів.

Окрім цього, під житлову забудову пу-
стили й залишки комунальних земель, на 
території яких знаходяться паспортний 
стіл, військкомат, Міський будинок куль-
тури. У мікрорайоні БКЗ триває бороть-
ба громади за ділянку Ірпінського відді-
лу Державної служби охорони, на якій 
забудовник за домовленістю з правоохо-
ронцями хоче звести висотку. Також зав-
дяки «каламутним» схемам загроза жит-
лової забудови нависла над промисло-
вою зоною колишнього 
комбінату «Перемога».

Значно зіпсували рей-
тинг диво-мера мітин-
ги інвесторів проблем-
них недобудов (напри-
клад — ЖК «Благодат-
ний»), яких забудовни-
ки «кинули» на гроші. 
А серед них є і чима-
ло «друзів» Карплюка, 
за котрих він особисто 
«поручався» і яких усі-
ма правдами-неправда-
ми «відмазував» від на-
родного гніву. Кажуть, 
в одного з втікачів ко-
лишній очільник Ірпе-
ня сам знайшов приту-
лок, коли переховував-
ся від органів право-
суддя. Але останнє — 
це чутки. А ми чуткам 
не довіряємо.

Також прискорив 
«відхід» Карплюка й ці-
лий вал антикорупцій-
них мітингів, що проко-
тився Ірпенем. Мітин-
гарі на широкий загал 
показали усі ці пробле-
ми, які замовчував «від-
ставний» мер та його 
оточення. Люди нама-
галися відкрити очі на-

віть Генпрокурору України Юрію Луценку 
на діяння ірпінських «чудотворців».

Напевно саме усе написане вище зреш-
тою і примусило Володимира Карплюка 
встати і піти з насидженого теплого міс-
ця, яке останнім часом більше нагадува-
ло електричний стілець. Однак «красивий 
фінт» у лідера «Нових облич» не вийшов. 
І не міг вийти. Бо народ не такий простий 
і довірливий, як здавалося Карплюку — 
оборудки влади громада вже наскрізь ба-
чить на кілька кроків уперед. Та й «облич-
чя» виявилися не такими вже й новими, як 
це намагалися щербато донести «піплу» 
майстровиті піарники «від Бога». А деякі з 
тих «облич» — навіть з яскравим негатив-
ним політичним шлейфом з минулого…

ЯКІ КРАЇНИ КРАЩЕ ОБРАТИ?
Обираючи незабутню подорож для 
себе та своїх близьких, зверніть 
увагу на те, які 
країни найбільш 
комфортні для 
відпочинку у 
період дії акції 
(із серпня по  
грудень).

P.S. На жаль, ірпінці ще не раз почують про міфіч-
ні звершення «талановитих та ефективних» управлінців 
з «Нових облич». Багато нових «легенд» про них знайде 
своє місце на шпальтах передвиборчих агіток вже зовсім 
скоро. Гіперболізуватиметься усе. Навіть забитий у до-
щечку цвях, що прикриватиме собачу буду, змальовува-
тиметься як зведення надважливого інфраструктурного 
(і дуже вартісного!) об’єкта. Тож запасайтеся виделками, 
щоби... знімати локшину з вух. Не варто вірити у вихва-
ляння та обіцянки. Ірпінці вже одного разу повірили. Те-
пер мають купу проблем. Не повторюйте помилок. Якщо 
ж засумніваєтесь, то ще раз подивіться на ось цю світ-
лину і зрозумієте, звідки росте коріння «Нових облич»...

• МАНДРИ •

MINT TRAVEL: «ПОДОРОЖУЙ ЗІ СМАКОМ!»
Інтернет-компанія «Бест» пропонує своїм абонентам у м. Вишневому взяти участь 
в акції «ПОДОРОЖУЙ ЗІ СМАКОМ» та отримати БОНУС 1000 грн* на подорож 
до будь-якої країни від туристичної компанії «Mint Travel».

Взявши участь в акції, ви маєте можливість отримати:
 знижку в 1000 грн на відпочинок у будь-якій країні 
серед усіх туристичних напрямків  компанії Mint 
Travel;
 професійну консультацію досвідчених менеджерів.
Ви можете використати бонус впродовж терміну дії акції: 
01.08.2018–31.12.2018.

Щоб взяти участь в акції, достатньо:
 бути абонентом Інтернет-компанії «Бест»;
 звернутися до офісу Mint Travel та повідомити, що ви 
є абонентом компанії «Бест»; 
 замовити тур.**

Де отримати БОНУС?
Туристична агенція Mint Travel
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86
Сайт: https://mint.travel/

* Акція діє за умови бронювання туру від 20 000 грн на двох.
** Бонус не надається на вже придбані тури, не сумується з 
іншими бонусами, знижками та промо-пропозиціями.

Погода на курортах
позначки в таблиці: тепла погода і вода; можлива прохолодна вода; сезон дощів/підвищена вологість або спека
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Сезони
позначки в таблиці:

пляжний сезон 

екскурсійний сезон 

гірськолижний сезон 

сезон шоп-турів 

не сезон

Телефони:
0-800-301-771; 044-331-01-77; 093-200-33-77; 
066-217-33-77; 098-217-33-77

Країна

Місяць
року

На фото: звітно-виборна конференція Партії регіонів у Київській 
області. У президії серед інших — Володимир Карплюк

Закінчення. Початок на стор. 3

«Красиво» накивати п’ятами  
у Карплюка не вийшло 
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Кінець серпня допоможе всім зна-
кам зодіаку поринути у спокійну 
атмосферу і зміцнити відносини — 
любовні, партнерські, сімейні. На-
став час розповісти про теплі по-
чуття коханим, досягнути взає-
морозуміння з дітьми та рідними.

Вогонь (Овен, Лев, Стрі-
лець). Останній місяць літа 
дасть вам можливість вне-
сти в своє особисте життя 

позитивні зміни. Зірки прихильні до 
тих, хто мріє про кохання або зміц-
нення стосунків.

Вода (Рак, Скорпіон, 
Риби). Серпень подарує 
вам сприятливий період 
для кохання і творчості. 

Ваші таланти зможуть принести 
вам популярність, визнання і гро-
шові заслуги.

Земля (Телець, Діва, Козе-
ріг).  На вас очікує фінансо-
ве зростання. Цілком мож-
ливо, що вам відкриється 

дивовижна таємниця. Незважаючи 
на стрес, який через це трапиться, 
ви дізнаєтесь таку потрібну правду.

Повітря (Близнюки, Те-
рези, Водолій). Ви відчуєте 
приплив сил і бажання по-
чати щось нове. Однак нові 

старти заплануйте на період після 19 
серпня, адже до цього Меркурій за-
лишається ретроградним і не спри-
яє їм.

Підтримку всім знакам у серп-
ні надасть Місяць. Радимо уваж-
но аналізувати свої сни, які в цей 
період можуть стати основними 
підказками стосовно того, як і що 
вам слід робити.
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• НА КАНАПІ •

ПОГОДА

Коли краще ловити рибу 
у вересні:
• Хороше клювання: 
   2-5, 13-14
• Середнє клювання:
   1, 6-9, 10-12, 15-19, 20-22, 27-30
• Погане клювання: 23-26

КАЛЕНДАР РИБОЛОВА

ГОРОСКОП ДЛЯ ВСІХ

Погода: www.meteo.ua

ВЕСЕЛА СВІЖИНА
Дзвінок по телефону:
— «Швидку» викликали?
— Так.
— Виходьте, машинка під’їхала!

***
Російський турист ходить із гідом по Львову:
— У вас тут усе таке маленьке, затиснуте. 
От цей будинок, наприклад, в Москві був 
би разів у десять більшим.
— Звичайно, це ж психіатрична клініка!

***
Дві пенсіонерки сидять на  лавці біля 
будинку:
— Яка ж нині молодь бідна, Тетяно…
— З чого ти взяла, Свєто?
— Та он, дивись: сидять і на п’ятьох одну 
сигарету курять. Але ж молодці — все 
одно сміються. Як ми в молодості…

***
Стоматолог пацієнтові:
— Зуб я вам видалив, дві години не їжте.
— Та я після ваших цін на зуби два місяці 
ходитиму голодним!

ПЕРШИЙ СПАС — МЕДОВИЙ
Окрім згаданих назв, це свято ще на-

зивають Спасом на воді, медово-мако-
вим (звідси ще одна назва — Маковія). У 
давніх переказах залишилася згадка, що 
саме цього дня князь Володимир при-
йняв хрещення.

Цього дня можна досхочу ласувати ме-
дом. Віряни несуть його до церкви для 
освячення. Звичай походить від давньої 
настанови: перший урожай дарують Го-
сподові, а вже потім можна споживати 
людям. Окрім того, у храмах освячують 
«маковійчики» — букети з різних квітів і 
трав. Є така прикмета: якщо на Маковія 
цього не зробити, то твоє господарство 
не квітнутиме та не родитиме.

Від Маковія розпочинається Успен-
ський піст, який триватиме до 28 серп-
ня — до Успiння. За церковними канона-
ми, він такий же суворий, як i Великий.

ЯБЛУЧКО ВІД ЯБЛУНІ: 19 СЕРПНЯ 
ВІДЗНАЧАЮТЬ ДРУГИЙ СПАС

Вважається, що саме Яблучний Спас, 
який ще називають святом врожаю, зна-
менує собою закінчення літа. «Прийшов 
Спас — готуй рукавиці про запас», — так 
віщували наші предки.

У свято Яблучного Спаса звершуєть-
ся Божественна літургія, в кінці якої 
відбувається освячення яблук та інших 
фруктів. До 19 серпня заборонялося їсти 
яблука або будь-які інші плоди, крім 
огірків та ягід. Особливо це стосувалося 
матерів, які втратили дітей. Вважалося, 
що в цей день Матір Божа на тому світі 
роздає діткам золоті яблука. Однак діти, 
чиї батьки порушили обітницю, стоять і 
плачуть — їм яблук не дістається.

Обов’язковою частиною святкування 
Другого Спаса була традиція частування 

один одного яблуками. На стіл подавали 
страви з цих плодів, варили варення, з 
першого врожаю пекли пироги.

За погодою на Яблучний Спас можна 
зробити прогноз на наступну зиму. У 
народі досі говорять: «Який Яблучний 
Спас, такий і січень буде»; «Яка погода 
на день Другого Спаса, така буде і на По-
крову»; «Якщо 19 серпня сухий день, то 
й осінь буде суха, якщо мокрий — осінь 
буде дощовою, на небі жодної хмарин-
ки — чекай морозної зими».

ТРЕТІЙ СПАС — ХЛІБА ПРИПАС
Третій Спас, який ще називають Хліб-

ним або Горіховим — свято, яке відзна-
чають 29 серпня.

Після Успіння Пресвятої Богороди-
ці (28 серпня) закінчувалися жнива, а 
значить, на Третій Спас уже пекли хліб 
і пироги з борошна нового врожаю. Цей 
Спас ще називають Горіховим, оскільки 
саме о цій порі достигали лісові горіхи, 
які можна було заготовляти і освячувати 
в церкві. На початку ритуалу горіхового 
збору в ліс, зазвичай, посилали найстар-

шу жінку для пробного збору: скільки 
вона приносила за день горіхів, для реш-
ти було мірою. Збір горіхів міг тривати 
упродовж кількох днів.

У цей день прийнято ворожити на горі-
хах. Під час збирання врожаю необхідно 
розколоти перший-ліпший горіх, якщо 
він стиглий, чекайте достатку і благопо-
луччя, якщо гнилий – до невдачі, а якщо 
горіх червивий – прийде біда. Коли при 
зборі врожаю попадається подвійний 
горіх, його потрібно покласти в гама-
нець — цей ритуал прихилить багатство.

За народними спостереженнями, в 
один і той же рік не могло бути врожаю і 
на горіхи, і на хліб. А тому врожай горі-
хів передвіщав гарний урожай хліба на-
ступного року. Також на Горіховий Спас 
із ліщини заготовляли віники для лазні. 
Вважалося, що за їх допомогою зцілю-
валися від найтяжчих хвороб. І сушити 
такі віники потрібно було подалі від ві-
ників із гілок інших дерев.

На Горіховий Спас в багатьох містах 
влаштовували ярмарки, де продавали 
домоткані полотна. У народі говори-
ли: «Перший Спас — на воді стоять, 
Другий Спас — яблука їдять, Третій 
Спас  — на горі полотна продають». 
Звідси ще одна його назва – «Спас на 
полотні», або Полотняний Спас. Вва-
жалося, що торгівля в цей день буде 
особливо сприятливою.

Цього дня випікають хліб із нового 
врожаю, і після освячення він є голов-
ним на столі. Поряд також мають бути 
мед, яблука та горіхи. Як і на Маковий 
Спас, цього дня треба освячувати воду, 
а воду з підземних джерел вважають ці-
лющою. На Горіховий Спас, попри те, що 
календар показував літо, фактично, на-
ставала осінь.

СВЯТКУЄМО

СЕРПЕНЬ — ПОРА СПАСІВ
підготувала Ольга АВЕРІНА


