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У ЦЕНТРІ   УВАГИ

Києво-Святошинський район — най-
більший за кількістю населення і 
найпотужніший за соціально-еконо-

мічними показниками район Київщини. На 
сьогодні в ньому нараховується 52 населе-
них пункти, серед яких 2 міста районного 
підпорядкування  — Боярка та Вишневе, 
селище міського типу Чабани та 49 сіл. 
Очолює Києво-Святошинську районну 
державну адміністрацію Мирослава Смір-
нова.

Попри щільний робочий графік голови 
РДА, нам вдалося поспілкуватися з Ми-
рославою Михайлівною.

— Мирославо Михайлівно, ви перша 
жінка, яка очолила Києво-Святошин-
ський район. Як вдається поєднувати жі-
ночність із високою посадою держслуж-
бовця?

— Так, справді, до мене Києво-Святошин-
ський район очолювали чоловіки. Тому на 
початку було багато сумнівів і запитань 
щодо того, чи зможу я керувати таким не-
простим районом. Я хотіла довести, перш 
за все собі, що в мене вийде. 

Кількість жінок в політиці значно зросла 
за останні роки. На Київщині я не єдина 
жінка, яка очолює районну адміністрацію. 
І переконана, кількість жінок-керівників 
має збільшуватися в подальшому. З осо-
бистого досвіду бачу, що жінки у політич-
ній сфері дуже активні, порушують багато 
актуальних і нагальних питань, відпові-
дально ставляться до покладених на них 
обов’язків, є більш витривалими, їм легше 
спілкуватися у чоловічому колективі. Ска-
жімо, жінці-керівнику легше спілкуватися 
із людьми, які за своїм соціальним стату-
сом потребують найбільше уваги, — учас-
никами АТО, людьми похилого віку, бага-
тодітними родинами.  Жіночність ніколи 
не заважала роботі, як і робота жіночності, 
навпаки: вдосконалюються 
кращі її риси (усміхається). 

— Чи не втомлює відпові-
дальність за такий потуж-
ний район? 2

Мирослава Смірнова: 
«Довіряйте 
справам, а не 
популістам і 
їхнім заявам!»
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Леонід Литвин — за-
служений художник 
України, чиє ім’я 

відоме світовій спільноті 
митців.  Відомо, що з 1978 
до 2015 року   художник 
жив у селі Крюківщина 
Києво-Святошинського 
району.

У творчому спадку тала-
новитого майстра чимало 
широкоформатних тема-
тичних полотен, на яких відображені важливі події історії Укра-
їни, Другої світової війни, повоєнного періоду і т.п.

Крім того, улюбленими жанрами Леоніда Єгоровича є портрет і 
пейзаж. Митець майстерно зображує історичних осіб, діячів куль-
тури, спортсменів, передаючи через зовнішність героїв внутріш-
ній стан, а також красу різних регіонів України, де художникові 
доводилося бувати у численних творчих відрядженнях. 

Відтепер 24 полотна відомого майстра пензля, закуплених відді-
лом культури, національностей та релігій Києво-Святошинської 
РДА,  прикрасять Боярський ЗЗСО №2.

У цьому навчальному закладі керуються настановами народної 
педагогіки — навчити дитину відчувати і розуміти красу, забез-
печувати єдність між її естетичним розвитком та моральним, 
фізичним вихованням і трудовою підготовкою, збудити потяг до 
художньої творчості, прищепити бажання вносити красу в навко-
лишнє життя, працю, поведінку, виробити непримиренне став-
лення до потворного, здатність ненавидіти зло і боротися з ним.

Тож і школярі, і батьки, і педагоги, й гості матимуть унікальну 
можливість доторкнутися до прекрасного. 

Н а колегії РДА заслухали звіт начальни-
ка Києво-Святошинського відділу по-
ліції Головного управління Нацполіції 

у Київській області Валерія Євтушенка про 
стан боротьби зі злочинністю у районі. 

Він повідомив, що показники розкриття 
злочинів значно покращилися. Швидкому 
та ефективному розкриттю злочинів сприяє 
встановлення та підключення до єдиної ра-
йонної системи відеонагляду камер спостере-
ження в місцях великого скупчення людей, у 
місцях підвищеної небезпеки, біля державних 
установ, а також просто на вулицях населених 
пунктів. Такі відеокамери були встановлені 
місцевими радами з ініціативи райдержадміні-
страції та райради.

Єдина районна систему відеонагляду для під-
вищення рівня безпеки на місцях розширюва-
тиметься. 

Голова РДА та голова райради подякували 
начальникові райвідділу за ефективну роботу 
у непростий час, а також наголосили, що саме 
завдяки злагодженій і конструктивній роботі 
райдержадміністрації, райради, місцевих рад 
та поліції вдасться досягти позитивних ре-
зультатів у питаннях безпеки наших громадян.

Дарина ДЕНИСЕНКО, «Погляд»

Дмитро НІКОЛАЄЦЬ, «Погляд»

ЄДИНА РАЙОННА СИСТЕМА 
ВІДЕОНАГЛЯДУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
РІВНЯ БЕЗПЕКИ НА МІСЦЯХ 
РОЗШИРЮВАТИМЕТЬСЯ

ВІДЧУТТЯ ПРЕКРАСНОГО: БОЯРСЬКИЙ ЗЗСО №2 
ПРИКРАСЯТЬ КАРТИНИ ЛЕОНІДА ЛИТВИНА

БОЯРКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

— Ви знаєте, злукавлю, якщо скажу, що 
не буває важко (усміхається). Та бажан-
ня якісних змін у країні мотивує. Моїм 
життєвим девізом стали слова блажен-
нішого Любомира Гузара: «Вранці по-
трібно вставати і запитувати себе, що 
я зроблю сьогодні для України, а ввечері 
перед сном запитувати: що я сьогодні 
зробив для України». Ці запитання не-
обхідно ставити собі щодня і тоді реалії 
українського суспільства будуть іншими.

— Якими є стратегічні напрямки у ро-
боті Києво-Святошинської РДА?

— Як і в попередні роки, основний прі-
оритет — соціальна сфера. Працівники 
закладів охорони здоров’я, освіти і куль-
тури, сфери соціального захисту — це ті 
люди, які є фундаментом громадянського 
суспільства в Україні, тому ми працюємо 
над тим, щоб ці галузі відчували найбіль-
шу підтримку з боку районної влади.

— Києво-Святошинський район роз-
будовується шаленими темпами. Як ви 
вирішуєте проблему соціальної інфра-
структури?

— Ми, перш за все, враховуємо потре-
би населених пунктів в садочках, школах, 
медичних закладах, закладах культури, а 
також в зонах рекреації.

Звичайно, проблеми є, останні три 
роки ми максимально виділяємо фінан-
сування на соціальну сферу. 

У районі відкриваються нові садочки, 
будуються школи, районна лікарня має 
найсучасніше обладнання, повністю за-
безпечені амбулаторії на місцях, плюс 
ми передали на громади санітарні авто-
мобілі і т.п. Я завжди підтримую тих, хто 
прагне змінити своє село, місто, район 
чи країну на краще.

— Мирославо Михайлівно, яким чи-
ном вдалося організувати роботу на 
місцях?

— Щаслива, бо маю команду однодум-
ців. Усі наші успіхи, результати і почи-
нання є спільними. Тож хочу подякувати 
за командну роботу усім тим, хто вкла-
дає свої сили у розвиток Києво-Свято-
шинського району. Нам нелегко, але з 
правильними намірами і принциповою 
позицією ми робимо велику справу: по-
вертаємо людям віру в те, що владі не 
байдуже, ламаємо стереотипи — бо не 
сидимо в кабінетах із поважним вигля-
дом, будуємо новий формат відносин із 
людьми, шукаючи конструктивного діа-
логу й точок дотику, намагаємося допо-
могти всім, хто того потребує.

Чи не вперше районна адміністрація, 
районна рада та місцеві ради Києво-Свя-
тошинського району працюють як єди-
ний злагоджений механізм. На щастя, 
розуміння, компетентність, взаємопо-
вага, взаєморозуміння та бажання пра-
цювати на благо громади взяли верх над 
політичними амбіціями.

Райдержадміністрація ініціювала вже чи-
мало потужних і потрібних проектів, біль-
шість із яких вдалося втілити в життя ще й 
завдяки підтримці депутатського корпусу 
та тісній співпраці з районною радою.

— Можете коротко окреслити, які з 
проектів вдалося реалізувати, і які пла-
ни на майбутнє?

— Навіть у важкі 
для країни часи Ки-
єво-Святошинський 
район інтенсивно роз-
вивається. Значне фі-
нансування, перш за 
все, виділяється для 
забезпечення нагаль-
них потреб та вирі-
шення першочергових 
проблем жителів на-
шого району в межах 
районних цільових 
програм: «Турбота»; 
«Молодь», «Назустріч 
дітям», з надання со-
ціальної та правової 
допомоги особам, які 
брали участь в анти-
терористичній операції; 
з надання соціальної матеріальної допо-
моги дітям з інвалідністю, дітям-сиротам 
та дітям, позбавленим батьківського пі-
клування та багатьох інших.

Ми приділяємо велику увагу розвитку 
спорту в районі, щоб наші діти вироста-

ли здоровими, сильними та 
успішними. Паралельно реа-
лізовуємо багато спортивних 
проектів як для дітей, так і 
для дорослих, оновлюємо 
матеріально-технічну базу 
спортоб’єктів.

На сьогодні спільними зу-
силлями вдалося втілити 
у життя такий унікальний 
проект як будівництво спор-
тивної арени «Favorite Fit» з 
найбільшим в Україні залом 
дзюдо у Вишневому. Близько 
700 дітей мають можливість  
безкоштовно відвідувати цей 
спортивний заклад і займати-
ся у секціях з дзюдо, тхеквон-
до, боксу, фехтування та художньої гімна-
стики, біатлону.

У Боярці, у Вишневому та в Гатному від-
крили три майданчики для функціональ-
ного тренінгу Street Fight. Цей проект ми 
також втілили першими в Україні. У пла-
нах відкриття ще одного — багатофункці-
онального у Святопетрівському.

Для нас надзвичайно важливо, щоб 
наші діти виховувались, вчились і займа-
лись спортом в комфортних умовах. Щоб 
вони пишалися тим, що є жителями Ки-
єво-Святошинського району і з гордістю 
представляли його по Україні та на між-
народній спортивній арені. Цієї прин-
ципової позиції ми намагаємось дотри-

муватись не тільки в питаннях розвитку 
спорту, а й інших галузей. 

Ми сьогодні будуємо об’єкти, аналогів 
яким дійсно не має в нашій державі. І 
пишаємось, що саме наш район є одним 
найспортивнішим на Київщині. 

Щодо медичної сфери, то районна лі-

карня повністю змінилася, якість надання 
медичних послуг завдяки новітньому об-
ладнанню та проведеним ремонтам знач-
но зросла. У медзакладах є електрокар-
діографи з вбудованою телеметричною 
системою, яка дозволяє передавати кар-
діограми до Київського обласного карді-
ологічного диспансеру та впродовж 10-20 
хв отримувати результати дослідження, 
унікальна апаратура, зокрема офтальмо-
логічні набори для діагностики захворю-
вань ока, комп’ютерні томографи.

Місцеві амбулаторії на сьогодні мають 
передове сучасне обладнання та ком-
фортні умови для надання медпослуг. 
Плануємо відкриття новозбудованої Бі-
логородської амбулаторії.

Приділяємо увагу освітнім питанням: 
відкрито ясла-садок комбінованого типу 
у Петропавлівській Борщагівці, рекон-
струйовано садок у Хотові, збудовано 
нові ДНЗ у Вишневому, Софіївській 
Борщагівці, ведуться будівельні роботи 
у Шпитьках, Крюківщині, у Чабанах, Пе-
тропавлівській Борщагівці, Вишневому, 
відремонтовано ясла-садок у Тарасівці, 
утеплено школу в Дмитрівці тощо. 

— І насамкінець: що б Ви хотіли поба-
жати жителям Києво-Святошинського 
району?

— Перш за все, миру, здоров’я, взаємо-
розуміння, підтримки, радості, успіху, 
розуміння своєї відповідальності за ви-
ховання молодого покоління, бо ж за на-
шими дітьми — майбутнє держави. Насе-
леним пунктам — процвітання, жителям 
— єдності, мудрості, головне: довіряйте 
справам, а не популістам і їхнім заявам, 
довіряйте тим людям, котрі працюють 
заради розвитку і процвітання країни.

Спілкувалася Ольга КУПРІЄНКО

Мирослава Смірнова: «Довіряйте справам, а не популістам і їхнім заявам!»
Закінчення. Початок на сторінці 1.

Дорогі захисники України!
Вітаємо вас зі святом, яке є символом ге-

роїзму в українській історії, символом любові 
до держави, символом незламності! Дякуємо 
вам за мужність, вашу боротьбу за незалеж-
ність і суверенність національних кордонів, 
за наш повсякденний спокій! Дякуємо вашим 
родинам за розуміння, за силу відпустити і 
чекати. Світла пам’ять полеглим героям, 
тим, які не повернулися з війни, та завжди 
будуть з нами у пам’яті, у думках і у справах! 
Ми в боргу перед їхнім подвигом, і зобов’язані 
відстоювати щодня цінності, за які україн-
ські захисники віддали свої життя.

У свято Покрови Пресвятої Богородиці  
бажаємо вам відчувати захист і підтрим-
ку Всевишнього. Нехай віра допомагає вам у 
найзапекліші часи!

Здоров’я, добробуту, сили, процвітання, 
бадьорості духу та надійного родинного 
тилу! Молимося за вас і Україну!

З вірою і найкращими побажаннями,
голова Києво-Святошинської РДА 

Мирослава СМІРНОВА
голова Києво-Святошинської райради 

Вадим ГЕДУЛЬЯНОВ
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БОРОТЬБА В ТИЛУ
Між вулицею Хрещатик та парком, по 

вулиці Соборності, 36 у Боярці знахо-
диться земельна ділянка. Розмір її — при-
близно з чотири футбольних  поля. Тут 
проводять місцеві свята, сюди приїздить 
цирк, діти гуляють тут… І вже другий мі-
сяць на цьому місці стоїть наметове міс-
течко активістів громадської організації 
«Боярка-АТО».

Великий намет та дошка ганьби, на якій 
красуються фото міського голови, члена 
політичної партії «Нові обличчя» Олек-
сндра Зарубіна та секретаря ради Олексія 
Скринника, з’явились поряд з парком «Пе-
ремога» в кінці липня. Відтоді й точиться 
війна — в судах та державних установах. 

Ветерани чергують у великому полот-
няному наметі, обігрівають його буржуй-

кою, яку привезли зі Сходу. Два ліжка, 
стіл та стільці — скромне помешкання 
активістів. «Нас жінки з дому вже пови-
ганяли, от і чекаємо на отримання зем-
лі», — жартує один з ветеранів. 

«Жоден учасник бойових дій з Боярки за 
час війни не отримав земельної ділянки, 
яка перебачена чинним законодавством, 
— зазначає Віктор Саміленко, голова 
ГО «Боярка-АТО». — Ця ділянка могла б 
забезпечити потреби 54 учасників бойо-
вих дій. Могла б бути використана за-
для потреб міста, для покращення його 
інфраструктури, соціальної та куль-
турної сфери. Але її вирішили віддати 
підприємцю». 

«ЧИЙ ТУФЛЯ?»
З 2013 року ця земля є комунальною 

власністю міста. За словами депутатів та 
мера, ділянка належала ПрАТ «Арксі» на 
правах постійного користування. Однак 
жодних документів на підтвердження 
цих слів немає. У Державному земельно-
му кадастрі територія значиться, як «ко-
мунальна власність». А це означає, що 
належить вона громаді міста. 

Поряд з ділянкою височіє  багатопо-
верхівка, збудована за радянських часів. 
«Ця будівля — колишній адміністратив-
ний корпус заводу «Іскра», який викупив 
ПрАТ «Арксі». А потім він взяв великий 
кредит під цю будівлю і зараз це вже за-
ставне майно. На сьогодні будівля на-
лежить  банку, оскільки ПрАТ «Арксі» 
своєчасно не виплатило кредит. А БМР 
в детальний план забудови включає цю 
будівлю в 9 поверхів для розміщення 
громадських приміщень, щоб замилити 
людям очі», — показує околиці Наталія 
Дологова, учасник ГО «Боярка-АТО» та 
член виконавчого комітету Боярської 
міської ради. 

Крім того, на ділянці «заховалось» ста-
ре овочесховище. За словами активістів, 
цей об’єкт якраз і належить ПрАТ «Арк-
сі». Фактично, на основі того, що підпри-
ємство володіє цим клаптиком, стала 
можлива передача в оренду всієї ділянки.

ПАПЕРОВІ ВІЙНИ
Хвиля невдоволення з’явилася піс-

ля позачергової сесії, скликаної мером 
20 червня цього року. «В 2016 році були 
проведені громадські слухання. Було 10 
варіантів використання цієї ділянки для 
громади міста. І всі  вони були відхилені. 
Єдина пропозиція, за яку проголосували, 
це зведення багатоповерхівки. В 2017 
році було затверджено цей детальний 
план забудови. Наразі він оскаржується в 
судовому порядку. А поки розглядаються 
судові позови, 20 червня наш мер скликав 
позачергову сесію. 21 червня більшістю 
голосів депутати підтримали передачу 
об’єкта в оренду на 49 років ПрАТ «Арк-
сі», — розповідає Наталія Дологова. 

12 липня провели виконком і розглянули 
надання містобудівних умов ПрАТ «Арк-
сі». А за 10 днів з’ясувалося, що умови на-
дали Оксані Алімовій — дружині кума та 
бізнес-партнера Зарубіна Вадима Алімова. 
Цікаво, що за детальним планом забудови 
під будівництво виділено 1,49 гектарів. А 
рішенням сесії — 3,1829 гектара — в два 
рази більше. Окрім того, профільну комі-
сію рішення не пройшло, а отже, є неза-
конним. Вже наступного дня територію 
загородили парканом. Члени ГО «Бояр-
ка-АТО» писали численні звернення, але 
на жодне з них міський голова не відповів. 

«Мер думає, що ми стоїмо з власних 
інтересів, щоб нам дали квартири чи зе-
мельні ділянки. Він не розуміє, що місто 
потребує цю ділянку для  своїх потреб», 
— говорить Наталія. 

Хоча... З цією тезою пані Наталії можна і 
не погодитись. Насправді Зарубін усе чіт-
ко розуміє. І знає вартість цієї землі. І є в 
нього свої особисті плани на цю ділянку. 
А як інакше? Адже міський голова, нагада-
ємо, — член сумнозвісної партії «Нові об-
личчя», котра прославилася на все Приір-
піння тим, що її члени — місцеві забудов-
ники на чолі з головою партії і колишнім 
мером Ірпеня Володимиром Карплюком 
— саме таким же штибом привласнювали 
комунальні землі у тому ж Ірпені. А потім 
забудовували їх багатоповерхівками. Так 

що Зарубін цілком логічно використовує 
ті ж самі схеми, що і його однопартійці. 
А це означає, що на шляху реалізації ко-
рисливих задумів мера можуть зупинити 
або правоохоронці, або народний гнів...

«ДИВНА» ПОЖЕЖА
30 червня в приміщені ГО «АТО» ста-

лася пожежа. На думку учасників гро-
мадського об’єднання, приміщення під-
палили. «На момент пожежі в нас були 
загальні збори, на яких ми всі написали 
заяви на отримання земельної ділянки, 

яку передала міська рада в дострокову 
оренду», — зазначає голова організації 
«Боярка-АТО» Віктор Саміленко.

У звіті Державної служби з надзвичай-
них ситуацій, яка встановлювала при-
чини пожежі, написано, що, ймовірно, 
то був підпал. «В офісі були документи,  
довіреності, написані від людей, — го-
ворить Віктор. — Це дуже велика робо-
та. Нас це пригальмувало в оформленні 
подачі документів десь тижнів на два. 
Після того, як було встановлено намет, 
Боярська міська рада запропонувала нам 
в кількості 4% пайових від забудови квар-
тири на цій ділянці. Якщо це було б рік 
тому, ми би з хлопцями згодились. Однак 
не зараз. Тепер це справа честі для нас і 
на своєму стоятимемо, як на війні, до 
станнього. Бо ж «воюємо» не задля себе, 
а для містян — теперішніх і майбутніх».

• ТОЧКА КИПІННЯ •

Свята, які об’єднують людей

У вересні дні народження святку-
вали чимало сіл Києво-Свято-
шинського району. День села — 

це важливе й довгоочікуване свято 
для його жителів, яке об’єднує людей 
різного віку: від найменших до ста-
рожилів.  А коли воно припадає ще й на 
велике християнське свято Різдва Бо-
городиці, то атмосфера святкування 
є по-особливому піднесеною, бо це ще й 
храмове свято в селі.

21 вересня голова Києво-Святошин-
ської районної державної адміністрації 
Мирослава Смірнова прагнула відвіда-
ти кожне село та привітати його жите-
лів, які зібралися на святкування.

Гучно та весело розпочалися свят-
кування у Горенці. Про День села тут 
говорять як про найсердечнішу уро-
чистість, адже для всіх його жителів 
воно є тим місцем, що дає змогу черпа-
ти сили, зцілює душу, серце і розум, да-
рує відраду очам.Горенська громада, до 
складу якої входить і село Мощун, від-
значається надзвичайною згуртовані-
стю, єдністю та взаєморозумінням. І не 
дивно, бо ж має справжнього господа-
ря в особі сільського голови Анатолія 
Драпея. 

Анатолій Михайлович привітав з по-
двійним святом усіх жителів, які що-
денно своєю сумлінною працею ро-
блять вагомий внесок у розвиток рід-
ного села, побажав горенцям здоров’я, 
щастя, благополуччя, радості, щоб мо-
лодь одружувалася, будувала сімейні 
гніздечка, народжувала дітей, щоб Го-
ренка розвивалася й процвітала. 

Радісно й щиро зустрів Горенський 
сільський голова шановану й високо-
поважну гостю. Зокрема він наголосив, 
що голова Києво-Святошинської РДА 

завжди підтримує і морально і фінан-
сово їхню маленьку батьківщину, пер-
ша голова, яка приїздить до сіл, яка не 
цурається їх, знає, де і що в її районі 
відбувається, які є проблеми і допома-
гає їх вирішувати. Лише цьогоріч зав-
дяки її підтримці у Горенській школі 
відкрили стадіон. 

Мирослава Смірнова в свою чергу по-
дякувала за плідну співпрацю Горен-
ка з районом, із депутатським корпу-
сом. «Завдяки взаєморозумінню, разом 
ми ремонтуємо дороги, школи, амбула-
торії, будуємо нові дитячі майданчики. 
Я, як людина із села, надзвичайно радію, 
що села Києво-Святошинського району, 
у тому числі  Горенка і Мощун, розвива-
ються», — наголосила вона.

Крім того, подякувала всім, хто на 
своєму місці, хто сприяє розвитку на-
селених пунктів і насамкінець тради-
ційно віншувала почесними грамотами 
активних представників громади.

У Дмитрівці День села, який громада 
зустріла у дружній родинній атмосфе-
рі, перетворився на справжнє свято ди-
тинства і радості.

Громада потужно розвивається завдя-
ки сучасним підходам в управлінні та 
фінансуванню, яке постійно виділяєть-
ся з районного бюджету.

За останні три роки на потреби села, 
а саме: для дитсадка, школи, амбулато-
рії, будинку культури, ремонту доріг та 
придбання комунальної техніки, виді-
лено з районного бюджету 24 млн грн.

Традиційно відбулось відзначення по-
чесними відзнаками голови Києво-Свя-
тошинської райдержадміністрації та 
голови Києво-Святошинської райради 
жителів села, які роблять значний вне-
сок у його розвиток.

Крім того,  Мирослава Смірнова подя-
кувала сільському голові Тарасу Дідичу 
за роботу.   А всім мешканцям побажа-
ла процвітання, достатку і благополуч-
чя. З боку РДА та райради є повне взає-
морозуміння і підтримка ініціатив села. 

Після офіційної частини дмитрівців 
дивували і радували своїми чудовими 
виступами учасники художньої самоді-
яльності Дмитрівського будинку куль-
тури, які за рівнем виконавської май-
стерності не поступалися запрошеним 
артистам. 

У Гореничах святкування Дня села 
вразило своєю масштабністю. На площі 
біля сільського будинку культури яблу-
ку ніде було впасти. 

Святково вбрані у вишиванки, з роди-
нами, осяяні щасливими посмішками, 
гореничани гучно відзначали день на-
родження рідного села. 

Сільський голова Валентина Василев-
ська щиросердно подякувала місцевим 
жителям за сумлінну працю на благо 
процвітання Гореничів, наголосивши, 
що кожен із них робить все від нього 
залежне, щоб рідне село було квітучим 
і щасливим, а також побажала злагоди, 
щастя, достатку, здобутків кожній ро-
дині і щоб усіх благословляв Господь. 

Мирослава Смірнова, голова Киє-
во-Святошинської РДА, наголосила, 
що багато в селі вже зроблено — відре-
монтовано Будинок культури, де діти 

мають змогу займатися і хореографією, 
і співом, і малюванням; якою затишною 
стала школа, яке ошатне село — і все це 
завдяки плідній співпраці та взаємопо-
розумінню органів місцевого самовря-
дування з адміністрацією району. Крім 
того, подякувала воїнам-учасникам 
АТО та нагородила подяками цвіт села. 

Голова Києво-Святошинської район-
ної ради Вадим Гедульянов також те-
пло привітав жителів Гореничів з Днем 
народження малої батьківщини. «Це 
як маленький день незалежності,   ці 
люди  працювали над тим, щоб підійма-
ти село, щоб робити його успішним для 
своїх дітей та онуків і можна конста-
тувати , що їм це вдалося», — підкрес-
лив він. 

Чого тільки не було представлено 
місцевими талантами цього дня: ді-
яли арт-виставки студій «Білий кіт» 
та «Art-Land», функціонувала дитяча 
ігрова зона та фотозона. 

Своїми виступами радували й юні та-
ланти місцевого Будинку культури та 
Шпитьківської школи мистецтв, які 
вразили розмаїттям номерів та вико-
навською майстерністю. Окрасою свя-
та став виступ улюбленців публіки 
«OLEYNIK» і «Dj Koyya». 

Ольга АВЕРІНА, «Погляд»

Вдома як на війні: атовці продовжують захищати свою землю в Боярці
Наметове містечко стоїть в Бояр-
ці вже більше місяця. Учасники 
АТО вимагають обіцяні держа-
вою ділянки. Не тому, що в них 
немає житла. Тепер це стосуєть-
ся принципів та справедливості. 
Воїни АТО повернулись з війни… 
і продовжують війну з владою.

ПОДІЇ

Катерина БЕНКЕ, «Погляд»
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Одним з пріоритетних завдань у ро-
боті Києво-Святошинської РДА є 
підтримка фізкультурно-спортив-

ного руху, популяризація спорту, ство-
рення потужних осередків і майданчиків, 
зміцнення матеріально-технічної бази 
спортивних закладів, а також залучення 
до активного й здорового способу життя 
жителів району, адже фізична культура і 
спорт є запорукою здорової нації.

Лише у минулому році з районного бю-
джету на розбудову спортивної інфра-
структури було виділено 26 млн грн.

«Ми багато працюємо для розвитку фі-
зичної культури і спорту в районі. Хо-
чемо створити хороші умови для занять 
спортом в кожному населеному пункті, 
а також показати, що у Києво-Свято-
шинському районі спортом займатися 
престижно» — підкреслила Мирослава 
Смірнова. 

Варто зазначити, що для спортивних 
занять в населених пунктах району вже є 
спортмайданчики «Street fight» у Боярці, 

Вишневому, у Гатному. Мультифункціо-
нальний спортмайданчик нещодавно від-
крили у Дмитрівці. 

На останній вересневій колегії Киє-
во-Святошинського району було схвале-
но проект Програми розвитку фізичної 
культури і спорту Києво-Святошинсько-
го району на 2018-2022 роки.

Члени колегії підтримали пропозиції 
змін до Програми економічного, соці-
ального та культурного розвитку Киє-
во-Святошинського району Київської об-
ласті на 2018 рік. Вони будуть подані на 
чергову сесію районної ради.

6 жовтня у місті Боярка відбувся 
районний родинний фестиваль, 
приурочений  до Дня захисника 

України «З війни до миру. Повернення» 
за підтримки голови Києво-Святошин-
ської райдержадміністрації Мирослави 
Смірнової та голови Києво-Святошин-
ської райради Вадима Гедульянова.

Співорганізаторами заходу висту-
пили: громадські об’єднання «Спілка 
учасників, ветеранів, інвалідів АТО 
Київської області», «Боярка — АТО», 
«Федерація ГО учасників АТО Київщи-
ни», Асоціація ветеранів АТО і волон-
терів «Патріот», Києво-Святошинська 
районна організація волонтерів «Гай-
дамацький край».

Мета фестивалю — допомога воїнам 
подолати шлях повернення до мирно-
го життя, а їхнім родинам — відчути 
піклування і повагу. Крім того, дати 
можливість воїнам зустрітись, поспіл-
куватись, згадати бойових товаришів, 
розповісти молоді про бойові подвиги 
побратимів, навчити молодь своєчасно 
надавати першу домедичну допомогу, 
отримати нові знання в царині соціаль-
но-психологічної адаптації та реабі-
літації, працевлашту-
вання, юриспруденції, 
відкритті та веденні 
бізнесу. А молоді — до-
помогти зрозуміти, як 
їм пощастило жити в 
часи героїв, які доро-
гою ціною виборюють 
незалежність держави.

До фестивалю долу-
чилися учасники АТО 
та операції об’єднаних 
сил, воїни-доброволь-
ці, члени їхніх родин, 
члени родин загиблих, 
учасники Революції 
Гідності, члени родин 
загиблих Героїв Небесної Сотні, вій-
ськовозобов’язані, які входять до ТРО 
Києво-Святошинського регіону та во-
лонтери Києво-Святошинського райо-
ну і Київської області.

У рамках проведення заходу працю-
вали тематичні майданчики, де можна 
було отримати кваліфіковану допомо-
гу юристів, психологів, реабілітологів, 
медичних працівників, представників 
районного управління соціального за-
хисту населення ОДА.

Під час заходу всі охочі знайомилися 
з програмами та роботою організацій 
державного, обласного та районного 
рівнів, які опікуються ветеранами, от-
римували інформацію про працевлаш-

тування та перекваліфікацію, цікави-
лися започаткуванням власної справи 
(власним досвідом ділилися ветерани, 
які відкрили власну справу та успішно 
працюють, а також профільні фахівці); 
отримували юридичні консультації та 
інформацію щодо новин у законодав-
стві України, які стосуються ветеранів 
війни та членів сімей загиблих; спіл-
кувалися з фахівцями щодо соціаль-
но-психологічної адаптації тощо.

На фестивалі працювала виставка 
військової техніки та зброї, показови-
ми виступами вражали кінологи. Пара-
медики, які працювали в зоні бойових 
дій та рятували життя воїнам, вчили 
присутніх азам тактичної медицини та 
наданню першої домедичної допомоги. 

Для дітей функціонував окремий ве-
ликий майданчик з локаціями для май-
стер-класів. Зокрема, журналісти стали 
свідками виготовлення дитячими рука-
ми патріотичних янголів-охоронців.

Урочиста церемонія розпочалася мо-
лебнем за Україну. Цього дня відзначи-
ли ветеранські організації,  учасників 
бойових дій, їхні родини та організації, 
які займаються підтримкою військо-
вих, вручили почесні нагороди «Ге-
рой-захисник Києво-Святошинського 
району» та подяки.

Оригінальною була й концертна про-
грама, в якій взяли участь художні 
колективи та виконавці Києво-Свя-
тошинського району, учасники АТО 
Київської області та відомі українські 
гурти.

Гостей заходу частували обідніми 
стравами, приготованими у польових 
кухнях військовими кухарями НГУ, во-
лонтерами Київської області.

Фестиваль «З війни до миру. Повер-
нення…» став одним з тих заходів, які 
допомагають воїнам побачити, навчи-
тись, зрозуміти, як безболісно подола-
ти шлях повернення до мирного життя, 
а родинам загиблих відчути піклуван-
ня, шану та повагу.

Ольга АВЕРІНА, «Погляд»

ПІДТРИМКА СПОРТУ — ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТІВ 
У РОБОТІ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РДА

«З війни до миру. Повернення…»: у Києво-
Святошинському районі провели родинний 

фестиваль до Дня захисника України»

На дорогах у передмісті Києва в напрям-
ку Чопа та Одеси в 2019 році мають 

намір побудувати п’ять дворівневих тран-
спортних розв’язок.

Про це повідомляє «Укравтодор».
У відомстві зазначають, що у зв’язку із ак-

тивною розбудовою приміських територій, 
на дорогах державного значення все часті-
ше виникають проблеми, які знаходяться у 
площині суворого регламентування вимог 
до розвитку інфраструктури у місцях ак-
тивної забудови.

В усіх цивілізованих країнах світу будів-
ництво житлових масивів (як в межах мі-
ста, так і за територією мегаполісів) здійс-
нюється у відповідності до чіткого моде-
лювання та розрахунку навантаження на 
інфраструктуру.

«Розуміючи необхідність вирішення ситу-
ації на дорогах М-05, М-06 на під’їздах до 
Києва, Державне агентство автомобільних 
доріг України спільно із Європейським бан-
ком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та 
Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) 
реалізує проект підвищення безпеки на під-
ходах до Києва», — йдеться в повідомленні.

У межах цього проекту планується бу-
дівництво п’яти дворівневих транспорт-
них розв’язок у передмісті Києва: на до-
розі М-06 (Київ — Чоп) на повороті до 
масиву Чайки (км 15+668), с. Білогородка 

(км 20+029) та с. Стоянка (км 21+767), а та-
кож на дорозі М-05 (Київ — Одеса) — на 
повороті в с. Чабани (км 15+390) і м. Бояр-
ка (км 21+847). На розв’язках біля Чабанів і 
Боярки планують побудувати естакади під 
лівоповоротні з’їзди транспортної розв’яз-
ки. Естакади для розвороту автотранспор-
ту в бік Києва запроектовано в тілі насипу 
заввишки до 3-4 м.

Усі проекти реалізуються за рахунок ко-
штів позики міжнародних фінансових ор-
ганізацій (ЄБРР та ЄІБ).

В «Укравтодорі» повідомляють, що доку-
ментація за цими проектами вже пройшла 
державну експертизу та затверджена нака-
зом Державного агентства автомобільних 
доріг України. «Після завершення тендер-
них процедур уже наступного року можуть 
стартувати роботи з реалізації цих проек-
тів», — зазначили у відомстві.

Чотири дні кропіткої оперативної роботи 
знадобилися працівникам кримінальної 

поліції та слідчим для встановлення й затри-
мання пасажира, який вранці 21 вересня у с. 
Петропавлівська Борщагівка Києво-Свято-
шинського району з корисливих мотивів на-
ніс 30 колото-різаних ран таксисту. По тому 
викинув закривавленого водія на дорогу та 
втікаючи на викраденому авто «Mercedes-
Benz» іноземної реєстрації, скоїв ДТП.

Про це інформує прес-служба поліції  Ки-
ївської області.

Тіло 40-річного потерпілого іноземця, 
який проживав та працював у столиці так-
систом, виявив місцевий житель, у припар-
коване авто якого врізався зловмисник на 
викраденому «Mercedes» та втік.

Потерпілий помер у кареті швидкої ме-
дичної допомоги внаслідок отриманих 
множинних ножових поранень.

До розкриття даного зухвалого злочину 
додатково було залучено кінологів із служ-
бовими собаками, опитано велику кіль-
кість громадян та скоєно виїзди в сусідні 
області для опрацювання кола підозрюва-
них осіб.

Відомо, що керманич підібрав пасажира 
в районі «Академмістечко» не через замов-
лення. Проведена оперативна робота дала 
результат — підозрюваного 19-річного 
жителя с. Петропавлівська Борщагівка за-
тримали у порядку ст. 208 КПК України. До 
обрання міри запобіжного заходу він пере-
буватиме в ізоляторі тимчасового триман-
ня. Під час невідкладного обшуку у його 
домоволодінні виявлено та вилучено речо-
вий доказ — ніж зі слідами крові таксиста.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Від-
крито кримінальне провадження за ч. 1 
ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального 
кодексу України. Молодику загрожує до 15 
років позбавлення волі. 

Ольга КУПРІЄНКО, «Погляд»

У МІСЦЯХ АКТИВНОЇ ЗАБУДОВИ 
ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬ ТРАНСПОРТНУ 
ІНФРАСТРУКТУРУ

Оперативники Київщини розкрили жорстоке вбивство таксиста

До уваги водіїв: у Вишневому 17-18 жовтня буде перекрито 
залізничний переїзд

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт задля безпе-
ки руху поїздів та автотранспорту, на переїзді 808 км ПК 
4 залізничної колії станції Вишневе, Київська дистанція 
колії Пд-Зх залізниці повідомляє про закриття руху ав-
тотранспорту на переїзді 17-18 жовтня з 8:00 до 18:00.

На час виконання ремонтно-колійних робіт, рух автотран-
спорту здійснюватиметься відповідно до узгодженої схеми 
об’їзду, а саме вулицями: В’ячеслава Чорновола — Кільце-
вою (шляхопровід Жилянський) — Лесі Українки.

Виконавчий комітет міськради м. Вишневе 
прийняв рішення про коригування та-

рифів на послуги з централізованого опален-
ня, централізованого постачання гарячої води 
і на виробництво, транспортування та поста-
чання теплової енергії КП «Вишнівськтеплое-
нерго». 

Про це стало відомо з оприлюдненого на 
офіційному сайті міської ради рішення №41 
та рішення №41/1 від 3 жовтня 2018 року ви-
конкому міської ради.

Згідно з рішенням №41, виконком міськра-
ди Вишневого розглянув  заяву в.о. дирек-
тора КП «Вишнівськтеплоенерго» Харченка 
Ю. Ф. Про коригування тарифів на послуги 
з централізованого опалення і централізо-
ваного постачання гарячої води і вирішив 

встановити тарифи шляхом їх коригування, 
згідно з Додатком 1 і Додатком 2 (див. на офі-
ційному сайті). 

Крім того, виконком встановив середньо-
зважену норму споживання теплової енер-
гії у розмірі 0,132 Гкал/м3.

При цьому тариф на послуги з централі-
зованого опалення для будинків без домо-
вих і квартирних приладів обліку теплової 
енергії (крім гуртожитків іОСМД) вста-
новлюється у розмірі 38,85 грн/м2. Длягур-
тожитків і ОСМД без таких приладів та-
риф встановлений у розмірі 37,98 грн/м2. 

Рішенням №41/1 виконком міськради 
встановив тарифи на виробництво, транс-
портування, постачання теплової енергії 
шляхом їх коригування згідноз Додатком.

В середньому, тарифи у Вишневому під-
нялися на 25% від попередніх.

Влада Вишневого підвищила тарифи на гарячу воду і опалення

Андрій КОЛОМІЄЦЬ, «Погляд»

Ляна ЗАГРЕБЕЛЬНА, «Погляд»

Ольга АВЕРІНА, «Погляд»
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ТЕХНОЛОГІЇ

Сучасний ритм життя змушує швидко 
дізнаватися інформацію, часом навіть 
на ходу, оперувати нею та вирішувати 
питання. Компанія «Бест» розуміє своїх 
клієнтів, тому розробила Telegram-бота. 
Тепер особистий кабінет для зручного та 
самостійного контролю послуг є у сучас-
ному Telegram-месенджері.

Telegram, розроблений 
Павлом Дуровим, планував-
ся бути засобом захисту ко-
респонденції. Однак зараз 
месенджер став популярним 
майданчиком для розваг, ма-

сових комунікацій і створення корис-
них пошукових роботів. За відомостя-
ми Forbes, з 2016 року в Telegram пра-
цює більше 100  000 чат-ботів. Відтепер 
Компанія «Бест» також долучилася до їх 
кількості.

Як влаштований особистий кабінет в су-
часному Телеграм месенджері?

Щоб знайти бота введіть у пошуку 
BestBot та додайте його у свої контак-

ти. У вікні вітання є змога обрати три 
способи взаємодії: для абонентів ком-
панії, для юридичних клієнтів та тих, 
хто ще не долучився до Best-сім’ї. 

У розділі «Я — не абонент» з’являється 
змога дізнатися про компанію, підклю-
чення та як його зробити, актуальні ак-
ції, тарифи та новини компанії. Також 
прийде в нагоду можливість з’ясувати усі 
контактні номери контакт-центру ком-
панії, адреси та телефони головних офі-
сів і сервісних центрів а також їх поточ-
ний графік. Зручне меню, розроблене по-
кращити взаємодію з клієнтами, дозво-
лить без додаткових зусиль дізнатися усю 
необхідну інформацію. 

Розділ «Я — компанія» дозволяє юри-
дичним особам дізнатися необхідні дані 
про карту покриття та послуги ще пе-
ред дзвінком до контакт-центру Компа-
нії «Бест». Відокремлений розділ контак-
тних номерів дозволить зв’язатися на-
пряму з менеджерами у питаннях юри-
дичних осіб, та вирішувати усе із компе-
тентними спеціалістами.

Для існуючих користувачів створений 
розділ «Я — клієнт». Авторизуватися у ньо-
му можливо за наявністю логіну (номеру 
угоди) та паролю. Цю контактну інформа-

цію клієнт отримує при оформленні послуг 
від Компанії «Бест», або дані можна отри-
мати/поновити у контакт-центрі або офісі 
на номер телефону, у вигляді sms, що реє-
струвався при підключенні. У такому роз-
ділі є змога дізнатися:

• інформацію про підключені послуги 
та їх стан;

• поточний баланс;
• замовити зворотній дзвінок;
 Послуги та статус
Інформація надається про всі підклю-

чені послуги. У розділі Інтернет відо-
бражається тариф, швидкість та мере-
жеві налаштування. Реалізована змога 
«Змінити тариф», «Заблокувати» послу-
гу (тобто призупинити її постачання на 
термін до трьох місяців) та ввімкнути 
«Батьківський замок» (включати та ви-
ключати подачу Інтернету на короткий 
термін, зауважте що тарифікація послуги 
йде, як звично). За послугою телебачення 
надається інформація про кількість під-
ключених телевізорів та обраний формат 
трансляції (аналогове або цифрове теле-
бачення).

Поточний баланс
Створений нагадати клієнту стан ра-

хунку для прийняття рішення оплати або 
відповісти на питання «Чому не працює 
Інтернет?».

Замовити зворотній дзвінок
Можливість відправити запит до кон-

такт центру с проханням перетелефону-
вати. Зверніть увагу, що такий запит від-
правляється з особистого кабінету, тобто 
перед дзвінком від спеціалістів технічної 
підтримки або менеджерів буде попе-
редньо розглянута саме поточна послу-
га. Зворотній дзвінок за такою послугою 
здійснюється першим вільним операто-
ром, та не займає більше 10-15 хвилин.  

Наразі Telegram-бот невпинно роз-
вивається. Тому найближчим часом до 
нього будуть додаватися все нові й нові 
функції. Цінуйте свій час, як цінуємо 
його ми і все буде the best!

Постійно зайняті? Скористайтеся Telegram-ботом від Компанії «Бест»

Олена СТЕЦЬ

Більше року точиться активне проти-
стояння між бучанською громадою та 
забудовником, який хоче забудувати зе-
мельні ділянки поблизу комплексу «Кам-
па». Наслідком цього став розстріл най-
нятими тітушками місцевих жителів, 
які намагалися зупинити вирубку вікових 
дерев.

НАРДЕП — У ДОЛІ?

За цей час забудовник неодноразово 
вдавався до знесення унікального 
дубово-грабового лісу на цій терито-

рії. Він не переймався тим, що вік окремих 
дерев сягав 300 і більше років. У таких ви-
падках завжди переважає жага наживи, а 
не краса природи, оздоровчі властивості 
рослинності.

Як відомо, забудовником цієї землі по вул. 
Лісова, 1-а є ТОВ «Комфорт ЛТД» (очолює 
депутат Бучанської міської ради Алла Кар-
пенко). За договором суборенди товари-
ство передало її обслуговуючому коопера-
тиву ЖБК «Кампа-парк». 

Цікаво, що кооператив очолює Оксана 
Яковенко, яка одночасно є керівником ТОВ 
«БІК «АЛЬФА-БУД», яке пов’язане зі зве-
денням незаконної новобудови на терито-
рії Державної служби охорони, що в Ірпені 
по вул. 8 Березня, 23.

У свою чергу кооператив уклав договір 
підряду з ТОВ «Смарт Універсал Груп», за-
сновниками якого є Антон Мирончук та 
його матір. І ця особа теж причетна до за-
будови ділянки ДСО.

Нагадаємо, що він входить до новооблич-
чівського «забудовного кола» колишнього 
Ірпінського міського голови Володимира 
Карплюка.

Деякі ЗМІ пов’язують спробу забудувати 
територію поблизу «Кампи» із народним 
депутатом України Ярославом Москален-
ком. Стверджується, що саме цей комплекс 
слугував найнятим тітушкам за місце базу-
вання.

За інформацією депутата БМР Івана Око-
єва, фактичним власником «Кампи» є Сер-
гій Ареф’єв — колишній помічник нардепа 
Москаленка, «з яким останній підтримує 
дружні стосунки». 

ЗАРАДИ НАЖИВИ — ДЕРЕВА ПІД 
ПИЛКУ

Отже, протистояння між громадою та за-
будовниками перейшло у судову площину. 
«Надзвичайним новинам» Мирончук роз-
повів, що він два роки судився за цю ді-
лянку і виграв. Тому вирізку дерев вважає 
законною.

Мовляв, складено акт обстеження зеле-
них насаджень. За цим документом дерева 

оцінено на суму 330 тис. грн, які й сплаче-
но. Тому й зрізали вікову рослинність.

За словами активістів, судова справа 
щодо розірвання договору про оренду цієї 
землі між БМР та ТОВ «Комфорт ЛТД» 
програна у господарському суді, оскільки 
не опротестовано сам факт переведення 
державних лісових ділянок у комунальну 
власність Бучанської міської ради. Хоча є 
відповідне рішення Верховного Суду Укра-
їни.

Громада вимагає від прокуратури пору-
шити кримінальне провадження для роз-
гляду в адміністративному суді справи 
щодо незаконної передачі цієї землі з дер-
жавної власності у комунальну. 

Прокуратура оскаржує рішення судів до 
Верховного Суду України. Звісно, що про-
грашем справи скористався забудовник. 24 
вересня розпочалося знищення дерев. 

ТІТУШНЯ РОЗСТРІЛЮВАЛА ЛЮДЕЙ
Обурені люди вийшли, щоб це припини-

ти. Проте тітушки, найняті забудовником, 
не пускали їх на територію майбутньої за-
будови. Справа доходила до образ, що пе-
реростали у сутички.

Представник забудовника надав докумен-
ти, які дозволяли знесення сухостоїв. Але, 
як було видно, пиляли живі дерева. Слід-
чий суддя надав дозвіл на огляд ділянки, 
обнесеної парканом.

Однак ні поліція, ні працівники міської 
ради не змогли туди потрапити, оскільки 
тітушки чинили шалений опір: лунали по-
стріли, у хід йшли сльозогінний газ, вогне-
гасники.

Лише завдяки спец призначенцям, які 
прибули на підкріплення, правоохорон-
цям вдалося провести силове затримання. 
У цих осіб вилучили травматичну зброю, 
набої, газові балончики тощо. 

За словами речника поліції Київщини 
Миколи Жуковича, на 17-х з них склали ад-
міністративні протоколи за непокору пра-
воохоронцям. 

Але під вечір знищення дерев знову 
продовжилося. Люди намагалися і її при-
пинити, викликали поліцію. Поки про-
довжувалася вирубка, тітушки закидали 
місцевих жителів вибуховими пакетами, 
димовими шашками, поливали з газових 
балончиків. 

А потім, одягнувши маски, вони налетіли 
на людей на їхній прибудинковій території, 
де стріляли в них, били руками й ногами, 
збиваючи з ніг. Довелося викликати карету 
медичної допомоги, звертатися до травм-
пункту. 

Водночас Мирончук запевняє, що тітуш-
ки — це офіційно найнята охорона, проте 
наказу бити людей та стріляти він не давав. 
Мовляв, сутички, які сталися, — результат 

провокацій і якогось конфлікту. І пострілів 
боку «охоронців» не було. Хоча відео та за-
документовані факти свідчить про проти-
лежне.

ВЛАДІ НЕ ВИСТАЧИЛО 
СМІЛИВОСТІ?

25 вересня на 45-ій позачерговій сесії Бу-
чанської міської ради депутат Іван Окоєв 
запропонував додати до порядку денного 
питання про розірвання договору оренди 
цієї земельної ділянки між БМР та ТОВ 
«Комфорт ЛТД».

Окоєв аргументував це скаргами від міс-
цевих жителів на неналежне утримання 
цієї території та у зв’язку з несанкціонова-
ною вирубкою дерев, чим завдано значної 
екологічної шкоди згаданій ділянці.

Таким чином, мовляв, рада має відреагу-
вати на буремні події, показати, що вона на 
боці громади. Буча не повинна перетвори-
тися на «бандитське Чикаго» на кшталт Ір-
пеня чи Гостомеля, про яке свого часу гово-
рив Генеральний прокурор України Юрій 
Луценко.

Про цю неординарну ситуацію зі стріля-
ниною по людях говорив і депутат Київ-
ської обласної ради Ігор Домбровський. 
Також він розкритикував роботу право-
охоронних органів, зазначивши, що розгул 
бандитизму відбувається від безкарності.

Голова Спілки учасників АТО м. Буча 
Олександр Буйволюк нагадав присутнім, 
що аналогічні події розгорталися на схо-
ді України, де сепаратисти захоплювали 
владу. Стрільба, вибухові пакети, силовий 
тиск, щоб залякати людей та придушити 
спротив. 

Днями це відбувалося в Бучі, поблизу ди-
тячого майданчика. А живими мішенями 
були місцеві жителі. Активне протистоян-
ня громади і забудовника триває більше 

року, проте вирішення проблеми не бачи-
мо. 

Громадян, які постраждали від навали 
тітушні, у сесійній залі переповнювали 
емоції. Адже їм довелося пережити напад з 
боку осіб, наділених не лише фізичною си-
лою, а й озброєних.

Але депутатський корпус Бучі не нава-
жився ухвалити питання про розірвання 
договору з «Комфортом». Говорилося про 
створення депутатської комісії, яка б ре-
тельно вивчила ситуацію, що склалася. Та-
кож чекають висновків і від правоохорон-
ців. 

Головуючий на сесії секретар БМР Василь 
Олексюк зазначив, що, на жаль, не було 
юридичних підстав, щоб розірвати згада-
ний договір оренди з «Комфортом». 

Події, які відбулися, є неадекватними, 
можуть призвести до серйозних наслідків. 
Тому влада, за його словами, розбирати-
меться у цих процесах у межах наданих по-
вноважень.

ВИМОГА ГРОМАДИ — ПРИРОДООХО-
РОННА ЗОНА

Як стало відомо, 26 вересня «Комфорт» 
вирішив розірвати договір суборенди з 
ЖБК «Кампа-парк». Підставою вбачається 
невиконання умов цієї угоди та викори-
стання земельної ділянки способами, які 
суперечать екологічним вимогам (вирубка 
дерев). 

По ситуації із вирубкою зелених наса-
джень на даній ділянці у мережі Фейсбук 
мер Бучі Анатолій Федорук порадив зем-
лекористувачам «прискіпливіше ставитися 
до підбору забудовника території, щоб не 
втрапити в халепу, як це вже неодноразово 
траплялось у «Орлан інвест» в сусідніх на-
селених пунктах».

Посадовець вважає неприпустимим на-
силля та застосування фізичного впливу до 
будь-якої особи. Тим більше він обурений, 
що це відбулося по відношенню до меш-
канців його міста.

Міський голова просить правоохоронні 
органи провести ретельну перевірку до-
тримання законності усіх сторін конфлікту 
та притягнути винних до відповідальності. 

Проте майбутнє території залишаєть-
ся під великим питанням. Є загроза, що її 
згодом забудують. До речі, 27 вересня там 
нашвидкуруч розпилювали знесені дере-
ва, щоб знищити речові доказу вчиненого 
злочину. Це продовжувалося до 1 жовтня, 
поки правоохоронці не привезли ухвалу 
суду про арешт даної території та заборону 
проведення на ній будь-яких робіт. 

Нагадаємо, що 22 серпня під час акція 
«Буча — не Гостомель» бучанська громада 
висунула до міської влади вимогу створити 
поблизу «Кампи» природоохоронну зону.

Ігор ШВЕЦЬ, «Погляд»

У ХИЖИХ ПАЗУРАХ «ОРЛАНА»: забудовник Антон 
Мирончук знищив унікальний куточок природи у Бучі
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«АЛЕ ЧОМУ МЕНІ ХОЧЕТЬСЯ ВТЕК-
ТИ?» 

Токсичних в українській політиці 
називають ще «збитими льотчи-
ками». Цей вислів міцно пришпи-

лився і до колишнього міського голови 
Ірпеня та лідера політичного проекту 
«Нові обличчя» Володимира Карплюка. 
Рівно відтоді, як екс-мер почав утра-
пляти у різноманітні кепські історії та 
скандали. І, уявіть собі, питома вага 
цього негативу одного сонячного дня 
діп’ялася тієї позначки, коли Володими-
ру Андрійовичу стало непереливки і він 
вирішив... піти з посади ірпінського гра-
доначальника. Добровільна відставка — 
офіційна версія. І хоча й косо-криво, од-
нак віддані Карплюку піарники зібрали 
всі свої творчі потуги, аби зробити її го-
норово-епічною — мовляв, переріс наш 
«сонцеликий» крісло міського голови і 
його управлінському генію вже занадто 
некомфортно укладатися в рамках окре-
мого міста, а тому — час рухатися далі й 
відкривати інші (ширші) горизонти. На-
тяк був однозначний — Карплюк прямує 
у Верховну Раду. Писати нові закони — 
хороші й багато.

Версія неофіційна (і значно правдопо-
дібніша) звучить інакше — Андрійовичу 
вкрай необхідно було втекти. Швидко. 
Дуже швидко, бо:

* щоденні проблеми міста, на які ра-
ніше Кі   НОшна більшість у міськраді 
диви лися крізь пальці, перетворювалися 
на снігові грудки, котрі катастрофічно 
збільшувались у розмірах — і це невдовзі 
може призвести до колапсу;

* «картинка» ідеального «мімішного Ір-
пеня», виплекана у мізках містян (а надто 
гостей міста) мантрами про плитку, сквери, 
парки, пам’ятники та нові зелені мікрорайо-
ни, блискавично тьмяніла, бо ж брак іншого, 
суттєво необхідного для життя звичайних 
людей та їхніх родин, уже переважав;

* кримінальні справи, відкриті прокурату-
рою проти Карплюка, хоча й вдалося при-
гальмувати, але то лише тимчасовість (що 
буде, коли влада зміниться?);

* тиск громадськості Приірпіння, котра 
невдоволена методами управління та про-
зорістю ухвалення «інноваторами» важли-
вих рішень, невпинно посилювався; 

* ...а рейтинг самого Карплюка і «Нових 
облич» тим часом стрімко падав додолу.

Тепер розумієте, навіщо Карплюку Верхо-
вна Рада? Це — індульгенція. Прихисток. 
Можливість прикритися мандатом недо-
торканності на кілька років. Ну, і шанс далі 
впроваджувати напрацьовані «схеми» неза-
конного збагачення на теренах Приірпіння. 
Хоча не так тут і багато залишилося — і лі-
сів, і вільних земель, які можна було б заса-
дити багатоповерхівками і вкрити плиткою. 
Хтозна, можливо, це ще одна з причин втечі 
екс-очільника...

І ВІД ДІДА ВТІК, І ВІД БАБИ ВТІК...
Володимир Карплюк — політичний пілі-

грим. Своєрідний Колобок, який тікав, коли 
була ситуативна необхідність, і від тих, і від 
інших. Його уподобання змінювалися що-
разу як відбувалися владні рокіровки. Ще 
за правління Кучми він почав торувати свій 
шлях у політиці, починаючи зі студентського 
самоврядування. Водночас пристав і до «ре-
гіональних» берегів — очолював київську 
обласну молодіжну організацію, бо з прихо-
дом до влади Януковича це стало трендом. 
Але у 2005 році перекинувся до нової партії 
«Третя Сила». Займався підприємництвом, а 
згодом потрапив у виконавчу владу. Спочатку 
в Бучу, заступником міського голови. Саме в 
той період і розквітнув по-справжньому біз-
нес-талант Карплюка, до цього — пересіч-
ного підприємця. Так з’явилися його перші 
статки і політичні амбіції. Тоді ж народилася 
і ГО «Нові обличчя», котра за два роки тран-
сформувалася в політичну партію, куди Во-
лодимир Андрійович залучив таких самих, 
як і він, сублімованих молодих політиків. 
Обличчя були не дуже нові, але вправні в обі-
цянках та красномовстві. 

Перші самостійні політичні студії для Кар-
плюка видалися не надто оптимістичними 
— вибори міського голови Ірпеня 2010-го 
він програв. Погорював і з головою пірнув 

у бізнес. А потім нагодилася Революція Гід-
ності. Довелося в черговий раз перевтіли-
тись. До цього палкий регіонал-пристосува-
нець узяв на озброєння риторику Майдану 
і активно заходився розбудовувати й просу-
вати кишенькові «Нові обличчя». Після вте-
чі Януковича у Приірпінні «нових» облич 
стало ще більше — кудись же потрібно було 
подіти усіх заможних і амбіційних «пасажи-
рів» із тонучого лайнера під колись гордою 
назвою «Партія регіонів»? 

...У жовтні 2014-го Ірпінь на позачергових 
виборах отримав нового мера-Карплюка, в 
2015-му, на чергових — «Нові обличчя», як 
провладну більшість у міськраді, а в 2018-
му — нев’януче й звідкись знайоме гасло 
— ВСЕ БУДЕ ІРПІНЬ!

КУДИ, З КИМ І ЗА СКІЛЬКИ?
Отже, Карплюк втік. Зараз його лижі заго-

стрені в бік Верховної Ради. «Схема» відо-
ма та зрозуміла. Але є кілька нюансів, ко-
трі, на мій суб’єктивний погляд, її можуть 
дуже ускладнити.

Насамперед, вітчизняна виборча система 
як така. Наразі нікому не відомо, за якими 
правилами відбуватимуться наступні вибо-
ри до українського парламенту. Виборчий 
кодекс чинні депутати почнуть розглядати 
лише у жовтні цього року. Яким він зреш-
тою буде опісля численних правок та до-
повнень і чи ухвалять його взагалі — таєм-
ниця за сімома печатками. Але і за старим 
«сценарієм» розподіл депутатських ман-
датів навряд чи відбудеться. Проти цього і 
ЄС, і США, і громадянське суспільство, і 
навіть частина сьогоднішньої ВР.

Наступне. А чи відбудуться взагалі вибо-

ри депутатів 9 скликання Верховної Ради 
України 27 жовтня 2019 року? За законом 
та Вікіпедією (вільна інтернет-енциклопе-
дія, яка знає все) — мають відбутися. Од-
нак їм передують президентські виборчі 
перегони! А в Україні зміна Верховного 
головнокомандувача може призвести до 
усіляких несподіваних метаморфоз — у 
політичному курсі, устрої, законодавстві і 
т.д., і т.п. Тому говорити сьогодні однознач-
но щось про механіку виборів, кількість 
округів, їхні межі — те ж саме, що ворожи-
ти або робити ставку в казино. Тут або так, 
або ні.

Останнє. Мабуть, найважливіше для Во-
лодимира Андрійовича Карплюка. І це аж 
ніяк не питання, КУДИ йти? На нього він 
уже відповів. Якщо гіпотетично уявити, 
що буде ухвалено новий Виборчий кодекс, 
а вибори під «купол» відбудуться саме 27 
жовтня наступного року і ЗА ВІДКРИТИ-
МИ СПИСКАМИ, основним для токсично-
го екс-голови Ірпеня стане квест — як по-
трапити до тих списків котроїсь із партій. 
Життєво важливо, щоби і партія була ТО-
Повою, і в прохідну частину списку втра-
пити. А ось це і є найбільшою дилемою для 
Карплюка та його оточення. Якщо раніше 
це можна було зробити за гроші, то сьогод-
ні й вони не допомагають.

Ще на посаді мера Карплюк намагався 
«дружити» з популярними політиками. То 

прапорець із символікою БПП у руках пе-
ред камерами потримає, то дерево з Тару-
тою посадить, то з Юлею Володимирівною 
алеями парку під спалахи фотоапаратів 
прогуляється. Тих, хто відмовлявся заїхати 
«на гостини», улещував рекламними міс-
цями на «родинних» бігбордах. Але коли 
справа дійшла до «списків», то... 

Про токсичність Карплюка ще два-три 
роки тому висловилось кілька політичних 
сил. Першою це зробила «Самопоміч» ву-
стами відомого борця з корупцією нардепа 
Єгора Соболєва, потім Саакашвілі перед 
черговими виборами демонстративно під-
тримав опозиційного до Карплюка канди-
дата. Впродовж наступних років ще кілька 
відомих політиків говорили про токсич-
ність міського голови Ірпеня.

Сьогодні вже зрозуміло, що мера-втікача 
не чекають ні в Опоблоці, ні в «Основі», 
ні в «Громадянській позиції». Навряд чи є 
бодай мізерний шанс у Карплюка домови-

тися і з новим політичним гравцем — Зе-
ленським.  Якщо, звісно, «Слуга народу» 
ухвалить рішення брати участь у парла-
ментських виборах. Партія Рабиновича «За 
Життя» також дала «Новим обличчям» в 
особі Максима Плешка відкоша, натякнув-
ши цим Лідеру маргінальної партії, що і 
йому не будуть раді. Не забарилася і «Бать-
ківщина» відхреститися від інформаційно-
го «вкидання» піарників ірпінської міської 
ради, в якому громадськість переконували, 
що Карплюк з Тимошенко «всьо поріша-
ли». Не порішали. Костянтин Бондарєв, 
голова Київської обласної організації пар-
тії «Батьківщина» оперативно спростував 
фейкове повідомлення, підкресливши, що 
відставний голова «не є членом партії і не 
піде на вибори під її прапорами». А, окрім 
того, додав, що у «Батьківщини» «є достой-
ний кандидат на цей округ», якого партія 
буде підтримувати і вже зовсім скоро пред-
ставить громаді». Отакої!

 Кого ми не згадали ще з переліку мож-
ливих «прохідних» політсил? Напевно, 
БПП. Президентська партія, за оцінками 
соціологів, останнім часом втратила кілька 
пунктів рейтингу, однак залишається силь-
ним гравцем, котрий будь-якої миті може 
увімкнути свою повну потужність. Свита 
Карплюка це розуміла. Тому і з’явилися в 
перші дні вересня на окремих кишенькових 
ЗМІ чергові обережні «вкидання», що, мов-

ляв, екс-мер піде на вибори з 
провладною партією. Аргу-
менти використовувалися ті 
ж самі, що й у фейку з Тим-
ошенко — «медійна особи-
стість», «стабільний електо-
рат», «інноватор», «зробив з 
г... красиве місто», «регіон у 
нього в кишені»...

Спробу зробили. Хробачка 
нанизали на гачка і закинули 
у річку. Чекали кльову. Але 
БПП не клюнуло... 

 Хто ще залишився? Із тих, 
хто може потрапити до пар-
ламенту, — Радикальна пар-

тія Олега Ляшка. Лідер українських ради-
калів, хоча й відчайдух за натурою, однак 
не настільки радикально налаштований 
стати поряд із токсичним кандидатом. А 
тому й занадто ілюзорною видається мож-
ливість  побачити Карплюка у передвибор-
чому списку РП.

 Ну? І з ким же він піде?

ПОЛІТИЧНІ СУБЛІМАЦІЇ «НОВИХ ОБЛИЧ»

ЙМОВІРНА «ВАРТІСТЬ» МІСЦЬ 
У СПИСКАХ ПРOХІДНИХ ПАРТІЙ 

на виборах до Верховної Ради України 
1998-2014 рр.:

1998 рік — до 1 млн $
2002 рік — від 1 до 2 млн $
2006 рік — від 2 до 7 млн $

2012 рік — від 3 до 10 млн $
2014 рік — від 5 до 12 млн $

Сублімацією у фізиці називають 
перехід речовини із твердого ста-
ну в газоподібний, оминаючи рід-
ку фазу. Сублімація у політиці — 
це дещо подібний процес, але вклю-
чає в себе і рідкий стан. Як доміну-
ючий. 

Твердість в українській політи-
ці — річ дуже рідкісна, майже щез-
ла і прослідковується незначними 
пунктирами лишень у мастодон-
товий період діяльності вітчиз-
няного політикуму. Наразі крице-
ву твердість політичні персонажі 
зазвичай демонструють тільки на 
початкових стадіях своєї діяльно-
сті. Опісля, під тиском обставин, 
доцільності та банального бакши-
шу, затятість дуже швидко пе-
ретворюється на овочево-жилей-
ну суміш, котра перетікає з одні-
єї політичної посудини в іншу. Так 
само легко вона повертається на-
зад, в залежності від причин, вка-
заних вище.

Рідкий стан позиції пересічного 
українського політика — перма-
нентний і довготривалий (якщо 
пощастить, звичайно). Він дозво-
ляє метиковано балансувати між 
ризиками, викликами, круговертя-
ми владних змін та іншими каме-
нями спотикання. 

І останній етап політичної сублі-
мації — газоподібний. Він крайній в 
усіх сенсах, зокрема і в контексті 
кар’єри. До того ж — надзвичайно 
токсичний...

Борислав БЕРИНДА, «Погляд»
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П’ять основних причин:
1 Завдяки відносно низькій вологості в 
Єгипті можна відпочивати й влітку, але саме 
восени температура повітря поступово 
зменшується до комфортних 30-33° С. При 
цьому температура води також комфортна 
— 25-27°, немає сильних вітрів — рай для 
відпочиваючих;
2 Поїхати в Єгипет восени — чудова нагода 
подовжити собі літо та хоча би тимчасово 
випірнути з осінньої хандри, а дитину (на 
час осінніх канікул) зайвий раз оздорови-
ти і підняти  рівень імунітету її організму. 

До речі, що стосується дітей, то практично 
в усіх готелях, які пропонує своїм клієнтам 
комапнія Mint Travel існують спеціальні ди-
тячі концепції з харчування та розваг.
3 Отримати доступний і комфорний відпо-
чинок за привабливою ціною. Рівень сервісу 
в готелях Єгипту у співвідношенні «ціна-я-
кість» — один з найкращих у світі. До пере-
ваг варто додати ще харчування — воно різ-
номанітне, розраховане на будь-який смак 
і традиційно... All Inclusive (все включено).
4 Якщо ви бажаєте ознайомитись з історич-
ною спадщиною Єгипту, то краще це зро-

бити саме в  осінньо-зимовий період. Вже 
у квітні температура повітря в долині Нілу 
підвищується, та й вологість там завжди 
вища, ніж біля моря, тому поїздки в Луксор 
або Каїр переносяться складніше. А от восе-
ни можна вдало поєднати відпочинок біля 
моря з екскурсіями;
5 Восени легше підібрати тур в Єгипет. З 
урахуванням уподобань та побажань усіх 
членів сім’ї. Окрім того, вже з середини ве-
ресня практично не існує проблем із чарте-
рами — саме о цій порі в аеропортах Украї-
ни відкриваються додаткові рейси. 

ЧОМУ ВАРТО ПОЇХАТИ В ЄГИПЕТ ВОСЕНИ?

MINT TRAVEL: КАЗКОВІ ВІДПУСТКИ ТА КАНІКУЛИ У СОНЯЧНОМУ ЄГИПТІ
Осінь у Єгипті — справжня арабська казка, яка з кожним роком залучає все більшу 
кількість туристів з усіх куточків світу.  Для нашої країни, де осінь є досить холод-
ною порою року, поїздка в теплий Єгипет є найбільш привабливою.
Потрапити у казку вам допоможе компанія Mint Travel. Всього 3,5 години польоту — 
і ви в теплому,  райському  місці, котре сповнене неймовірних вражень!

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

ГОТЕЛІ В ЄГИПТІ, РЕКОМЕНДОВАНІ МЕНЕДЖЕРАМИ КОМПАНІЇ 
MINT TRAVEL ДЛЯ КОМФОРТНОГО ВІДПОЧИНКУ З ДІТЬМИ

Nubian Village 5*

Sunrise Royal 
Makadi 
Resort 5*

Otium Amphoras 5*

Dana Beach 
Resort 5*

Rixos Sharm El 
Sheikh 5*

Готель Otium Amphoras 5 * розташований в Шарм-ель-Шейху на 
березі моря в мальовничій бухті. Територія готелю зелена, догля-
нута, з безліччю пальм і цікавим каскадом басейнів у вигляді лагун. 
Пляж поєднує в собі неймовірний кораловий риф і лагунку зі 
зручним заходом для дітей. Otium Amphoras ідеально підійде для 
сімейного відпочинку з дітьми. У готелі працює спеціальна дитяча 
концепція SUN FAMILY CLUB. У міні-клубі кожна дитина може об-
рати заняття до смаку: столики для творчості; перегляд мультфіль-
мів на великому екрані; зона з іграшками і спортивний інвентар. 
Поруч з міні-клубом знаходиться, дитячий басейн з гіркою, дитячий 
майданчик під навісом. В головному ресторані надають зручні 
стільчики для малюків, також є дитячий буфет зі спеціальним меню.

Готель Nubian Village 5* розташований в районі Набк в 5 км від аеропорту 
Шарм-ель-Шейху. Зелена територія складається з комплексу бунгало, викона-
них в цікавому етнічному стилі. Перевагами готелю є доброзичливий, уважний 
персонал, безліч ресторанів і барів зі смачними і різноманітними стравами і 
напоями. Nubian можна сміливо рекомендувати для сімейного відпочинку з 
дітьми. Для них тут передбачені: дитячий клуб, окремі секції в басейні, аква-
парк, дитячий майданчик. Для найменших є спеціальна кімната з блендерами 
та можливістю стерилізації посуду В готелі дуже активна анімаційна команда. 
Денні та вечірні розважальні заходи не дозволять нудьгувати ні дітям, ні дорос-
лим — кожен знайде собі заняття до душі.

Готель Rixos Sharm El Sheikh 5* пропонує своїм гостям якість і розкіш відомої мережі 
Rixos в поєднанні з красою Червоного моря. Просторі комфортабельні номери мають 
все необхідне для відпочинку респектабельних туристів. Готель працює по системі 
«Ультра все включено», що забезпечує всім гостям можливість отримати гастрономіч-
не задоволення від кулінарних шедеврів в головному ресторані і семи ресторанах а-ля 
карт. Для дітей тут працює відомий Rixy Club, програма в якому підібрана для дітей 
різного віку та інтересів. Тут на наймолодших туристів чекають: Rixy Дискотека, Rixy 
Фітнес, Rixy Ательє, Rixy Аква, Rixy Ринок, Rixy Кінотеатр. Також для маленьких го-
стей є дитячий буфет в ресторані Rixy Cafe. Нещодавно відбулося відкриття абсолютно 
нового розважального парку AQUAVENTURE PARK площею 34 000 кв. м., гостям 
Rixos надається безкоштовний трансфер і відвідування цього парку. Повірте, ваша 
дитина буде в захваті!

Готель Sunrise Royal Makadi Resort 5* розташований на першій бе-
реговій лінії в районі Макаді Бей, в 25 км від аеропорту міста Хургада 
Має красиву велику територію, піщаний пляж з пологим заходом у 
море, відмінний аквапарк з 18 гірками.Система харчування SELECT 
AI починається з моменту заїзду в готель і закінчується в момент 
виїзду. Вона передбачає харчування в двох головних ресторанах , а 
також можливість відвідати 7 ресторанів аля карт необмежену кіль-
кість раз Для дітей тут є все: дитячий клуб, активна анімація, дитячий 
басейн і аквапарк з підігрівом, буфет в ресторані. Рекомендуємо цей 
варіант для сімейного відпочинку.

Розкішний готель Dana Beach Resort 5* розкинувся на березі 
піщаного пляжу в Хургаді, в 10 км від аеропорту. Площа готелю 
складає 181 000 кв. м., по території протікає власна лінива річка, по 
якій можна покататися на човні або катамарані. Гості готелю від-
значають високий рівень сервісу та різноманітне харчування. Крім 
основного ресторану, впродовж дня можна поласувати стравами 
італійської, німецької, азіатської та східної кухонь у ресторанах 
аля карт. Для дітей вдень   проходить цікава розважальна програма, 
а ввечері організовується міні-диско. Також для них передбачені: 
міні-клуб, дитячий басейн, що підігрівається в зимовий час, ігро-
вий майданчик, 7 водних гірок, дитячі стільчики і дитяче меню в 
ресторані.

Куди саме поїхати? 
Червоне море однаково лагідне, чарівне, 

тепле і  мальовниче і в Шармі, і в Хургаді.
Шарм-ель-Шейх варто обрати, якщо ви 

збираєтеся провести відпустку в готелі і не 
плануєте відвідувати, наприклад, піраміди 
або інші екскурсії за межами Синайського 
півострова. У цьому випадку можна не купу-
вати єгипетську візу. Вам у паспорт просто 
поставлять печатку, що дозволяє перебуван-
ня тільки на Синайському півострові. А ось у 
Хургаді єгипетська віза обов`язкова і кожен 
має сплатити за неї 25$. Однак і в Хургаді 
є свої переваги. Наприклад — ближче до 
історичної спадщини, великі піщані пляжі, 
широкий вибір готелів і  розвинена інфра-
структура. Хургада — велике місто і в ній 
багато розважальних закладів, ресторанів та 
місць для шопінгу.

Температура води 
Одне з головних питань —  наскільки 

комфортно купатися в  Червоному морі і 
милуватися його підводним світом восени. 
Люди, які неодноразово відпочивали в 
Єгипті в жовтні або листопаді, скажуть 
вам одностайне «так»! Температура води 
в Червоному морі восени протягом доби 
залишається незмінною на позначці 25-
27°С. Тому осінній відпочинок в Єгипті  
підходить не лише дорослим, а й дітлахам, 
котрі отримають і незабутні враження, і 
додаткове оздоровлення перед зимовою 
холоднечею та епідеміями застудних за-
хворювань. Можете навіть не сумніватись 
— після відпочинку на супер-солоному 
Червоному морі, ваша дитина принай-
мні на кілька місяців буде захищена від 
респіраторних захворювань.

Хто саботує боротьбу з корупцією?
ВЛАСНА ДУМКА

Протистояння антикоруп-
ційних органів, які, здава-
лось би, мають одну мету, 

змушує уважніше придивитись до 
конфлікту між ними.

Національне антикорупційне бюро 
України (НАБУ) і Спеціалізована ан-
тикорупційна прокуратура (САП) 
були створені чинною владою для 
того, щоб в умовах повної зневіри гро-
мадян у нашу правоохоронну та су-
дову системи, забезпечити боротьбу з 
корупцією у вищих органах влади.

На посади керівників було відібра-
но найкращих на конкурсній основі. 
Ухвалили необхідні закони, виділили 
фінансування. Що ще треба – працюй 
та саджай грабіжників, які заганяють 
країну у бідність. Словом, замахну-
лись на те, що не вдавалось жодному 
органу за жодної влади — посадити 
топ-корупціонерів. 

Та не так сталося, як гадалося. Боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади 
похована наразі під тривалим конфліктом двох відомств. Ситник та Холодницький 
стали ньюзмейкерами номер один в країні. Але розповідають вони не про реальні 
справи, посадки чиновників та повернення вкрадених коштів до бюджету. Вони 
звинувачують одне одного у перешкоджанні роботи.  

У цієї вистави є режисер — чинна влада на чолі з президентом-корупціонером, 
яка хоче «завалити» усю боротьбу з корупцією наверху. А для цього потрібно дис-
кредитувати антикорупційні органи, підірвати довіру до них, заплутати українців 
та відволікти їхню увагу. 

Основна причина саботування роботи НАБУ та САП у тому, що олігархи та ке-
рівники держави, які сьогодні при владі, не хочуть йти під суд за злочини перед 
Україною. Тому потрібно зрозуміти, що за цієї влади жодної боротьби з корупці-
єю, на жаль, не буде. Буде імітація. Лише якісно новий президент та якісно новий 
парламент зможуть гарантувати незалежність діючих антикорупційних органів 
та запустити повноцінну роботу нового — Антикорупційного суду. Вірю, що саме 
такий президент буде обраний народом України на чергових виборах у березні 
2019 року і це буде не Петро Порошенко.  

Микола Катеринчук, 
лідер Європейської партії України, 
народний депутат IV-VII скликань

Туристична агенція 
Mint Travel
м. Вишневе, 
вул. Лесі Українки, 86
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Інгредієнти на 8 порцій: 
    • Великий гарбуз
    • Один кілограм яловичини
    • 3 ст. л. рослинної олії
    • Один стакан води
    • П’ять середніх картоплин
    • Чотири морквини
    • Один солодкий болгарський перець
    • Чотири зубчики часнику
    • Одна цибулина
    • 2 ч. л. солі
    • 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
    • 400 г консервованих помідорів

Приготування:
1. Наріжте м’ясо кубиками і підсмажте на рослинній 

олії. Після чого додайте крупно нарізані картоплю, мор-
кву, солодкий перець, подрібнений часник, цибулю, а та-
кож сіль і перець. Додайте трохи води і залиште суміш 
тушкуватися протягом двох годин. Потім додайте помі-
дори.

2. У гарбузі слід зрізати кришечку і ложкою дістати на-
сіння. Далі гарбуз потрібно помістити на деко і змастити 
зовні рослинною олією.

3. Наповніть гарбуз рагу, закрийте «кришкою» і випі-
кайте близько двох годин при температурі 170 градусів 
до розм’якшення гарбуза.

4. Подають страву на стіл разом з гарбузом, а при на-
кладанні рагу слід зачерпувати зі стінок м’якоть овоча.
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• НА КАНАПІ •

Зірки радять усім знакам зодіаку в 
жовтні оточити себе позитивни-
ми людьми, частіше виїжджати на 
природу та займатися приємними 
справами.

ВОГОНЬ (Овен, Лев, Стрі-
лець). Постарайтеся за-
йвий раз не вплутувати-
ся в авантюри. Місяць вда-

лий для кар’єрного зростання, а ось 
на любовному фронті все буде ста-
більно. В кінці жовтня не виключе-
но важливе знайомство, яке змусить 
вас змінити погляди на життя.

ВОДА (Рак, Скорпіон, 
Риби). У жовтні вам мож-
на сміливо міняти робо-
ту, відправлятися в подо-

рож, одружуватися або навіть пе-
реїжджати в нову квартиру. Будь-
які кардинальні зміни будуть для 
вас сприятливими.

ЗЕМЛЯ (Телець, Діва, Ко-
зеріг).  Зірки рекоменду-
ють вам пройти повний ме-
догляд. Турбують болі у сер-

ці? Ниють суглоби? Скаче тиск? По-
радами від бабусь чи сусідів тут не 
обійтися. Поставити точний діагноз 
вам зможе тільки кваліфікований лі-
кар.

ПОВІТРЯ (Близнюки, Те-
рези, Водолій). Місяць на-
лаштує вас на творчість, 
розваги і романтичний на-

стрій. На початку листопада ви буде-
те дуже зайнятими, тому встигніть 
отримати задоволення зараз.

Хто сказав, що депресія настає 
восени? Вона може нагрянути в 
будь-який час року, якщо ви самі 
опустите руки і будете подумки 
«купатися» в проблемах. Тож не 
зволікайте, і пам’ятайте: ніяка 
погода не може завадити вашому 
доброму настрою!

ГОРОСКОП НА ЖОВТЕНЬ

ПОГОДА
www.meteo.ua

ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ ВЕСЕЛА СВІЖИНА

— Люба, чи будеш ти готувати мені, 
доки смерть не розлучить нас?
— Милий, якщо я буду готувати, то 
смерть розлучить нас  занадто швидко...

***
Вовочка на уроці:
— Маріє Іванівно, а як правильно пи-
сати — «економіка» чи «еканоміка»?
— З огляду на її стан і мою зарплату, 
Вовочко, — як хочеш...

***
В глухому селі зіткнулись Лексус і Лам-
борджині. Поліцейські, котрі при були 
на місце ДТП, дві години фоткались.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ЖОВТЕНЬ КАЛЕНДАР РИБОЛОВА

■ Чим сухіший і тепліший початок жовтня, тим 
пізніше настане зима.

■ Грім у жовтні — на малосніжну зиму.
■ Як восени випадає ранній сніг (десь перед По-

кровою), то цей сніг одразу ж розтане і ще після 
цього не буде снігу 40 днів.

■ У котрий день (понеділок, вівторок і т.д.) впа-
де перший сніг восени, то в цей день треба вес-
ною садити картоплю — і тоді буде гарний уро-
жай.

СМАЧНОГО!

РАГУ З ЯЛОВИЧИНИ В ПЕЧЕНОМУ ГАРБУЗІ
Осінь — пора  сонячних гарбузів. Гарбуз — корисний 
продукт, який цінують у всьому світі. Він додає сил, 
лікує, підвищує настрій, рятує від депресії.  Ще з ди-
тинства наші бабусі готували гарбузову кашу, варили 
супи та запіканки. Крім традиційних страв із гарбуза, 
пропонуємо скуштувати смачне рагу з яловичини у 
печеному гарбузі, яке не залишать байдужим жодно-
го члена вашої сім’ї.

ВІДПОВІДІ ДО СКАНВОРДУ З №11

Коли краще ловити рибу у жовтні-листопаді:
• Хороше клювання: 

13-14 жовтня; 
1-3 листопада.

• Середнє клювання:
15-19, 26-31 жовтня; 
4-11 листопада.

• Погане клювання: 21-25 жовтня.


