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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
У ВИШГОРОДІ 

Пройшло декілька тижнів з початку проекту, і про 
нововведення журналісти ІА «Погляд» вирішили 
дізнатися в одній із вишгородських шкіл.

Вишгородська районна гімназія «Інтелект» активно 
взялася впроваджувати засади нової програми. Дітям 
оцінки не ставлять, щоденників немає, менше зубріння 
— більше спілкування, а кожні 10-15 хвилин змінюється 
вид діяльності. І це одна з методик нової української 
школи, яка не дає дітям знудитися.

«Урізноманітнювати навчання нам допомагають 
матеріали, які надала держава. На уроках ми 
використовуємо конструктор «Lego». Також діти 
ним граються на перервах, надали великий глобус, 
навчальний годинник, танграм, велику скриню для 
творчості. Це дозволяє розвивати у дітей творчість, 
креативність», — пояснює вчителька першого класу 
Юлія Гічко.

«Кожен день розпочинаємо із ранкової зустрічі, 
проводимо зарядку, вчимо багато пісеньок та віршів. 
Навчання проходить в основному в ігровій формі. Нам 
допомагає чимало казкових героїв, таких як Знайко, 
Розумниця, Мудра Сова», — розповідає вчителька 
першого класу Галина Старкова.

Переповнені класи
Водночас щоденне ранкове коло  — важливий 

елемент реформи, на якому першачки мають швидко 
перезнайомитися та навчитись спілкуватися, реалізувати 
у вишгородських школах виявилося складним завданням. 
Адже у кожному першому класі 35 і більше дітей. Класи 
не розраховані на таку кількість учнів. Ранкове коло 
проводять сидячи або у коридорі. 

Якщо раніше шкільний простір був переважно 
дисциплінарним, то тепер він має стати розвивальним. 
Рекомендується для учнів початкових класів створити 
навчальні осередки: зону Відкриттів, Новин, Матеріалів, 
Спільноти, Тиші й Тематичну зону. Але через брак місця 
деякі зони зробити неможливо.

«Для реалізації програми «Нової української школи» 
бажано мати меншу кількість дітей. Якщо в класі 30 
дітей і більше, ці всі види вправ важко проводити, вони 
вимагають більшого простору, більшої уваги від кожної 
дитини. Бажано мати більше простору, щоб створити 

умови для відпочинку дітей, ігрову зону тощо», — каже 
вчителька першого класу Галина Старкова.

Ні одномісних парт, ні підручників
Не вистачає не тільки місця. Щоб нафарширувати 

класні кімнати першачків країни сучасними меблями 
та цифровим обладнання, з податків на це пішло більше 
мільярда гривень. Столи і парти мають бути одномісними, 
а в стільниці має бути виріз з ближнього 
до учня боку. Стілець не може бути 
важчим 4 кг, а парта — за 10 кг.

Наталя ПРОЦЕНКО, «Погляд»
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«ШВИДКА» ДОПОМОГА ПО-НОВОМУ БУДУЄТЬСЯ РИНОК У ВИШГОРОДІ ХВОСТАТІ ГЕРОЇ БОЙОВИХ ДІЙ 
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Проект «Нова українська школа» цьогоріч запрацю-
вав для майже півмільйона першокласників по всій 
країні. Діти вчитимуться 12 років за повністю змі-
неною програмою навчання у абсолютно нетипових 
класах.
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Вишгородці вже не перший місяць 
потерпають від транспортних 
проблем. Дочекатися автобусів 

неможливо. Особливо страждають 
пенсіонери та інші пільговики.

«Автобус чекаємо по дві години, по три. 
Буває, що не можемо дочекатися і сідаємо 
у платний транспорт», — розповідає 
місцева жителька Тетяна.

А ось молодь обирає нелегалів. Адже це 
чи не єдина можливість дістатися вчасно 
на роботу чи навчання. Але більшість 
дратує, що вони не можуть скористатися 
громадським транспортом.

«Занадто багато людей, автобуси рідко 
дуже ходять. Єдиний вихід — нелегальні 
перевезення. Я розумію, що це небезпечно, 
але всім потрібно на роботу», — пояснює 
житель міста Євген.

Новий перевізник у Вишгороді
У міській раді запевняють, вже через 

півтора місяці проблем із громадський 
транспортом не буде. Новий комунальний 
перевізник «Вишгородпастранс» через 
два місяці має запрацювати, повідомив 
мер міста.

«Це буде муніципальний перевізник, 
підпорядкований Вишгородській міській 
раді. Це єдиний вихід, на мій погляд, як 
розв’язати цей транспортний колапс, 
цю кризу, яка у місті є. Не виходить у 
нас налагодити роботу з приватним 
перевізником, який є офіційним на 
маршруті 397 з «Авто-лайн». Дуже 
багато нелегальних перевізників, з якими 
потрібно буде дуже жорстко боротися», 
— розповів міський голова Олексій 
Момот.

За його словами, нещодавно розпочата 
боротьба з нелегалами викликала 
тільки обурення місцевих жителів, адже 
альтернативи не було. 

Курсуватимуть автобуси кожні 15 хви-
лин
З появою «Вишгородпас т ранс» 

очіку вати годинами не потрібно 
буде. Курсуватимуть автобуси кожні 
15 хвилин. Довшими інтервали будуть в 
денний час. 

Також з’явиться необхідний більшості 
вишгородців маршрут. «Вишгород 
— ст. метро «Героїв Дніпра» — ст. 
метро «Почайна». Напрямок, який 
вже давно запитуваний пасажирами», 
— зазначила секретар Вишгородської 
міської ради Тетяна Бражнікова.

Містом їздитимуть нові сучасні 
автобуси. Першочергово планують 
закупити 6 автобусів німецької 
комплектації на дизельних двигунах. 
П’ять з них на 100 пасажирів, і один 
великий на 200. За словами секретаря 
міськради, питання було дискусійним, 
адже багато питань залишилось 
відкритими. І перше з них — це вартість 
проекту. 

«Нам було повідомлено, що за 
попередніми розрахунками до кінця 
року для придбання автобусів необхідно 
5 млн. грн плюс витрати на утримання 
підприємства, придбання палива, 
заробітна плата працівників тощо. 
В наступному ж році за оцінками 
профільного заступника міського голови 
з цих питань підприємство стане 
прибутковим і не лише зможе саме себе 

утримувати, а й поповнювати міську 
казну. Але впевнитись в цьому можна буде 
лише після ознайомлення з Програмою 
підприємства, яка розробляється, 
та остаточною вартістю проекту, 
яка ще прораховується», — пояснила 
Тетяна Бражнікова.

Нові автобуси будуть комфортними 
та сучасними. Вони будуть обладнані 
кондиціонером, відеоспостереженням, 
можливістю розрахуватися безготівко-
во. Якщо буде необхідно — і Wi-Fi вста-
новимо, запевнив мер міста.

«Це не означає, що офіційного 
перевізника хтось буде виживати, 
будемо офіційно виходити на тендер, 
конкурувати, заходити на маршрут», — 
каже міський голова.

Ціна проїзду має залишитись на такому 
ж рівні. 

Утім, у багатьох містах навчальний рік і нова 
українська школа стартували не одночасно. 
У гімназії «Інтелект» усі 6 перших класів 
забезпечені принтерами. Водночас проблемою 
є те, що підручників для першокласників за 
програмою НУШ немає зовсім. Одномісні 
мобільні парти та комп’ютерне обладнання теж 
не закупили.

«Забезпечені лише однією інтерактивною 
дошкою на шість класів. Було виділено 15 тис. 
грн  — ми придбали один ноутбук на 6 класів. За 
140 тис. грн купилили дидактичний матеріал 
на всі класи. Немає зовсім парт. Ми тричі 
протягом літа проводили тендерні закупівлі, але 

не знайшовся той, хто б взявся за виготовлення 
меблів», — бідкається заступник директора 
початкових класів гімназії «Інтелект» Валентина 
Оверченко.

І тільки 3 вересня було укладено договір з 
підприємством. До 1 жовтня мають прийти 
одномісні парти зі стільцями першачкам. 

Але є і плюси: за програму НУШ батькам не 
потрібно платити. Жодних поборів з них на 
проектори та інтерактивні дошки, тим більше 
парти, немає. 

Отже, щодо виділення коштів на необхідне 
обладнання школа звертатиметься до 
Вишгородської районної адміністрації. А щоб 
вирішити питання перенасиченості класів — 
необхідно чекати на появу у місті нової школи.

Містом курсуватимуть нові сучасні автобуси з інтервалом у 15 хвилин
Наталя ПРОЦЕНКО, «Погляд»

Нова українська школа у Вишгороді: без одномісних 
парт, комп’ютерів та з переповненими класами

• НОВИНИ •

«Чекаю півгодини, чекаю годину, чекаю 
дві… І так щодня», — скаржиться 
місцева жителька Світлана.

Закінчення. Початок на сторінці 1.

Із середини жовтня 
запрацює новий ринок

Вже чимало років як у Вишгороді ринку немає. Точніше старий на-
півзруйнований павільйон працював, але, за словами місцевий жи-
телів, толку з нього мало. Отже підприємці вирішили скористатися 

ситуацією. Вже у середині жовтня на приватній території за адресою ву-
лиця Набережна, 2 (біля нового «ЕКО-маркету») відкриється ринок єв-
ропейського типу.

«Ми вирішили заповнити цей пробіл. І побудувати ринок нового євро-
пейського рівня. Чому європейського? Тому що він буде відповідати абсо-
лютно усім нормам. У кожному павільйоні буде каналізація, вода. У м’яс-
них відділах вже покладена плитка», — заявив співзасновник ринку, ке-
рівник проекту Ігор Тихан.

На території буде близько 200 робочих місць. Павільйони обладнані 
усім необхідним. 

«Чимало людей їздить у Київ за по-
купками. У нас на меті, щоб вишго-
родці скуповувалися у своєму місті. 
А з Києва навіть їздили до нас. Тут 
не тільки продукти харчування та 
господарчі товари будуть реалізо-
вуватися. Тут і перукарня, і заточ-
ка ножів, і дублікати замків. Також 
зоомагазин, кав`ярні, одяг для дітей 
та дорослих, іграшки і навіть від-
ділення Нової Пошти. Плануємо 
зробити вільну зону Wi-Fi для моло-
ді», —  розповів співвласник ринку 
Віталій Кутаф’єв.

За словами керівника проекту, в 
пріоритеті підприємці Вишгорода. 
Наразі заповненість ринку складає 
90%. Також підприємці не зможуть 
працювати без сертифікатів на товари. На думку тих підприємців, що 
вже скоро будуть реалізовувати товар на цьому ринку, умови тут пре-
красні, аренда невисока.

 «Ми зараз знаходимося тут неподалік, 200 метрів від цього ринку. Але чому 
сюди перевозимо магазин? По-перше, орендна ставка — вона тут набагато 
приємніша, ніж на попередньому місці. По-друге, це хороше місце для торгівлі. 
Буде багато людей», — запевняє місцевий підприємець Галина Дубина.

Не забули і про продавців товарів власного виробництва. «Ми плануємо 
в районі 20-30 соціальних місць, де бабусі зможуть торгувати абсолютно 
безплатно. Але за умов, що будуть реалізовувати свою продукцію, що виро-
щена на власному городі. Перевірити буде легко, адже місто невеличке. Всі, 
хто цікавиться, знають, яка бабуся торгує власною продукцією, а яка їде 
на «Троєщину» і займається перекупкою», — пояснив Ігор Тихон.

Також на території знаходяться повноцінні туалети (не «біо», а про-
сторі, зручні вбиральні), достатня кількість джерел світла. Графік робо-
ти майбутнього ринку — з 8.00 до 21.00 щодня.

Водночас замість старого ринку по вулиці Шолуденка планується зведен-
ня Торгово-розважального центру, як повідомив мер Вишгорода.

Олександр МЕРЕЩЕНКО, «Погляд»

Під час святкування Дня міста Бучі голова 
Київської ОДА підписав розпорядження про 

створення Бучанської ОТГ (об’єднаної терито-
ріальної громади). 

Олександр Горган, очільник Київської облдерж-
адміністрації, наголосив, що до цієї миті грома-
да йшла не один день. Але сьогодні Буча об’єднала 
навколо себе села і селища, котрі усвідомлено при-
йняли рішення бути однією громадою: «Я пишаюся 
правом поставити від імені державної влади підпис, 
який відкриває перед Бучею перспективу процвітан-
ня, добробут кожної родини, формування громади, 
яка стане прикладом для всіх міст України».

Адміністративний центр новоствореної громади міс-
титиметься у місті Буча. До неї увійшли окремі населені 
пункти кількох навколишніх районів. Вишгородський 
район, зокрема, «попрощався» з Гаврилівкою та Тара-
сівщиною.

З Гаврилівкою та Тарасівщиною «попрощалися»
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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 втек-
ти. Швидко. Дуже швидко, 
бо:

* щоденні проблеми мі-
ста, на які раніше Кі   НОшна 
більшість у міськраді диви
лися крізь пальці, перетво-
рювалися на снігові груд-
ки, котрі катастрофічно 
збільшувались у розмірах 
— і це невдовзі може при-
звести до колапсу;

* «картинка» ідеального 
«мімішного Ірпеня», випле-
кана у мізках містян (а надто 
гостей міста) мантрами про 
плитку, сквери, парки, пам’ятники та нові 
зелені мікрорайони, 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 
ексочільника...

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 посправжньому біз-
несталант 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 2010го 
він програв. Погорював і з головою пірнув 
у бізнес. А потім нагодилася Революція Гід-
ності. Довелося в черговий раз перевтіли-
тись. До цього палкий регіоналпристосува-
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 2014го Ірпінь на позачергових 
виборах отримав нового мераКарплюка, в 
2015му, на чергових — «Нові обличчя», як 
провладну більшість у міськраді, а в 2018
му — нев’януче й звідкись знайоме гас-
ло — 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 інтернетенциклопе-
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 ексголови 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 дватри 
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 меравтікача 
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 можли-
вих «прохідних» політсил? Напевно, БПП. 
Президентська партія, за оцінками соціоло-
гів, останнім часом втратила кілька пунктів 
рейтингу, однак залишається сильним грав-

цем, котрий будьякої миті може увімкнути 
свою повну потужність. Свита Карплюка 
це розуміла. Тому і з’явилися в перші дні 
вересня на окремих кишенькових ЗМІ чер-
гові обережні «вкидання», що, мовляв, екс
мер піде на вибори з провладною партією. 
Аргументи використовувалися ті ж самі, 
що й у фейку з Тимошенко — «медійна 
особистість», «стабільний електорат», «ін-
новатор», «зробив з г... красиве місто», «ре-
гіон 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 по-
трапити до парламенту, — 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 включає в 
себе і рідкий стан. Як домінуючий. 

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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«Швидка» медична допомо-
га запрацювала в новому фор-
маті. І викликала чимало пи-
тань. Нині скрізь можна по-
чути, що бригади «швидкої» не 
виїжджатимуть на виклики. 
Не знаю, чи безкоштовними є 
послуги бригади. Люди стриво-
жені, що реформа передбачає 
виключення зі складу бригад 
екстреної допомоги фельдше-
рів та лікарів, яких замінять 
парамедики.  

Отже, реформа швидкої 
допомоги викликає без-
ліч запитань і страхів, зо-

крема і у вишгородців. Розібра-
тися у нововведеннях допоможе 
Віктор Павленко — головний 
лікар Вишгородської філії екс-
треної медицини комунального 
закладу Київської обласної ради 
«Київський обласний центр екс-
треної медичної допомоги та 
медицини катастроф».  До філії 
відносяться підстанції з пунк-
тами базування у Ірпені-Бучі, 
Макарові, Іванкові, Поліському, 
Бородянці, Гостомелі тощо.

Почнемо з того, що екстрена 
медична допомога, як була, так і 
залишається безкоштовною для 
пацієнта, а її фінансування йти-
ме через Національну службу 
здоров’я. Новий формат фінан-
сування почне діяти з 2020 року.

Швидка допомога розділилася 
на невідкладну та екстрену

«Екстрена медична допомога 
— допомога, яка надається лю-
дям у критичних ситуаціях. Це 
коли загрожує небезпека життю 
пацієнта. Тобто це інфаркти, ін-
сульти, ДТП, пожежі, утоплен-
ня, опіки, укуси змій, стихій-
ні лиха, нещасні випадки тощо. 
Тобто допомога, яку не можна 
відтермінувати навіть на кілька 
хвилин. Тому через 2 хвилини 
машина вже їде на виклик»,  — 
пояснює головний лікар.

«Невідкладна медична допо-
мога — це допомога, яка на-
дається людям з загострення-

ми хронічних хвороб. Напри-
клад, загострення бронхіту, ос-
теохондрозу тощо. До пацієн-
тів, які знаходяться у свого ліка-
ря під диспансерним наглядом. 
У цих людей бувають загострен-
ня. Але вони не є екстреними», 
— розповідає Віктор Павленко.

На запитання, чи приїздить 
медична допомога до дитини з 
температура 38°С і вище, голов-
ний лікар відповів — звичайно, 
так. Саме тому і організували 
розділення, щоб на менш значу-
щі виклики не забиралися авто-
мобілі екстреної допомоги, а ви-
їздила невідкладна.

Водночас номер телефону цих 
служб залишився один — 103. 
Просто тепер диспетчерська служ-

ба, яка знаходиться у Білій Церкві, 
визначає, яка саме медична допо-
мога має виїхати на виклик.

Бригади з планшетами, а авто 
оснащені GPS

Також за новою реформою 
бригади екстреної медичної до-
помоги отримали планшети з 
інтернетом та пройшли нав-
чання в роботі з програмним 
забезпеченням. Таким осна-
щенням забезпечена і Вишго-
родська філія. Отримавши по-
відомлення з диспетчерської 
служби, вони натискають кно-
пку «Прийняти виклик» — і 
статус конкретної бригади екс-

треної допомоги відразу зміню-
ється. Отже, усе під контролем, 
розповідає Іван Піддубний — 
лікар екстреної медичної допо-
моги з 33-річним стажем.

«Тепер ніхто не може взяти 
машину. Ми без відома диспет-
черського центру не можу ку-
дись поїхати. У нас машини 
усі оснащені GPS і нас бачать. 
А коли диспетчерського цен-
тру не було — то машини мог-
ли брати, наприклад, для тран-
спортування хворого в інше мі-
сто. А швидка залишалася без 
автомобіля. А тепер у лікар-
ні є свій транспорт, у сімейній 
медицині — свій…», — пояснює 
лікар.

Автомобілі оснащені усім не-
обхідним — є апарати ЕКГ, мо-
нітори, дефібрилятори, глюко-
метри та ін. Ліками забезпечені 
у достатній кількості. Водночас 
у деяких підстанціях Вишгород-
ської філії нових автомобілів не 
вистачає. 

«На деяких підстанціях старі 
автомобілі — їздять на УАЗах. 
По 10-12 років машинам. А вони 
день у день, рік у рік  — постій-
но на ходу. Якщо автомобіль ро-
бочий і не відпочиває практич-
но — то це досить багато. Екс-
трена медична допомога потре-
бує оновлення парку. І навіть ті, 
яким по 5 років, вони потребу-
ють нових запасних частин і 
коштів на ремонт». 

Зарплата у лікаря нижча ніж у 
касира

Також болючим питанням 
є низька заплата у лікарів та 
фельдшерів екстреної допомо-
ги. «Щоб ви розуміли, що таке 
оклад молодого лікаря, який 
прийшов сюди на роботу. Це 
3 тис. грн. Мені важко зрозу-
міти логіку людей, які призна-
чають зарплати бюджетникам. 
Дуже мала зарплата. А фельд-
шер отримує на кілька сотень 
менше. А люди з різних регіо-
нів приїжджають. А у Вишго-
роді зняти квартиру — це 
7  тис. грн», — бідкається го-
ловний лікар Вишгородської 
філії екстреної медицини ко-
мунального закладу Київської 
обласної ради.

Нещодавно прийняли Кон-
цепцію реформи екстреної до-
помоги, що розрахована на 
5  років — з 2018 по 2022 рік. 
За нею всіх медпрацівників пе-
ренавчать. В країні з’являться 
парамедики та медичні техні-
ки. Екстрений медтехнік відпо-
відатиме за водіння машиною 
«швидкої» і матиме кваліфіка-
цію для догоспітальної базової 
допомоги.  Парамедик — мед-
працівник, який представляє 
розширену догоспітальну ме-
дичну допомогу. Лікарські бри-
гади залишаться.

Наталія ПРОЦЕНКО, «Погляд»

Наталія ЄРОФЕЄВА, «Погляд»

• НА ЧАСІ •

«Швидка» допомога по-новому: 
чи приїдуть на виклик до дитини з 

температурою?

СЕСІЯ МІСЬКРАДИ: землі енергетиків 
віддали Каскаду Київських ГЕС та ГАЕС, 
а КП «Вишгородпастранс» під питанням

Під час 45-ої сесії Вишгородської міської ради депутати розгляну-
ли питання програми комунального підприємства «Вишгородпас-
транс». За словами мера міста Олексія Момота, новий перевізник 
вирішить проблеми із громадським транспортом. Адже планується 
закупити шість автобусів і курсуватимуть вони кожні 15 хвилин. На 
попередній сесії було створено підприємство і його статут. Наступ-
ний крок — затвердження програми.

«Ми не можемо виділяти кошти без програми. Потрібно пройти 
три сесії — створити підприємство і затвердити його статут, 
на сьогоднішній сесії затвердити програму. А вже на наступній ми 
зможемо розглянути пункти, які передбачені програмою, дивитися, 
що у нас є в бюджеті і що можемо проплатити. Це така процедура. 
Як планувати кошти у бюджет, якщо вони не передбачені програ-
мою?», — пояснив міський голова.

Водночас депутати не всі підтримують створення комунального 
перевізника.

«За бездіяльності міської влади вбитий повністю офіційний пере-
візник, місто заповнено нелегальними перевізниками. На фоні цього 
всього безладу ми створюємо комунальне підприємство, плануємо 
виділення якихось грошей. Я «за» комунальний транспорт. На мою 
думку, потрібно, щоб офіційний перевізник офіційно працював і йому 
ніхто не заважав...», — запевняє депутат Владислав Круковець.

Отже, програму «Вишгородпастранс» депутати не затвердили. 
Також на засіданні Каскад Київських ГЕС та ГАЕС, що знаходиться 

на території Вишгорода, отримав дозвіл на розробку проекту земле-
устрою під об’єктами та спорудами філії. 

Раніше директор Каскаду Ярослав Касьянюк розповідав, що на тілі 
земляних гребель й дамб відводиться земля. Під час роботи попере-
дньої каденції Вишгородської міськради було виділено більше 70-
ти земельних ділянок у приватну власність. Це втручання в об’єк-
ти Київського водосховища. «Це може призвести до неправильної 
фільтрації водних ресурсів. До збою в роботі. У нас чимало стоїть 
автоматичних та ручних систем контролю гідротехнічних споруд. 
Якщо буде вплив сторонніх осіб на ці об’єкти,  ми не зможемо вчасно 
реагувати на нормальну роботу Київського водосховища», — пояс-
нив керівник.

Тож тепер, коли земля належить енергетикам, там ніяких забудов 
не буде. «Коли вже підприємство оформлює згідно детального пла-
ну територій функціональне цільове призначення земельної ділянки 
як землі гідроенергетиків, це унеможливлює на тілі дамби зводити 
якісь нецільові будинки. Це можуть бути тільки об’єкти гідроспо-
руд», — запевнив міський голова Вишгорода.

Обговорювалося також питання перерозподілу коштів: додали 
61 тис. грн на пожежну сигналізацію дитсадка «Золотий ключик», а 
200 тис. грн — на асфальтування майданчика дитячого садочка «Че-
бурашка».

У Вишгородській міській раді відбулися зміни. Можновладці про-
голосували «за» затвердження на посаду першого заступника місь-
кого голови з питань діяльності виконавчих органів ради депутата 
Марини Мельник.

Наталія ЄРОФЕЄВА, «Погляд»
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Протягом півроку у Вишгороді ведуть 
боротьбу з незаконними автозаправними 
станціями. Проводять рейди по нелегаль-
ним АЗГС, ведуть просвітницьку роботу у 
ЗМІ та соціальних мережах, спілкуються 
з власниками станцій тощо.

Перші результати  — демонтаж двох 
незаконних модульних заправних 
станцій (дизельної та газової) на ву-

лиці Набережна 5. Вони поїхали на штраф-
майданчики.

«До цього не було демонтовано жодної за-
правки. Це перші станції, які були вивезені з 
початку нашої роботи. Протягом 7 місяців 
ми боремося з незаконними АЗГС. Це пер-
ший випадок, що їх забрали», — стверджує 
член Громадської ради при Вишгородській 
РДА Андрій Городницький.

Незаконні заправки несуть загрозу життю
За словами активістів, незаконні заправ-

ки несуть загрозу життю вишгородців. Вони 
працюють без будь-яких дозвільних доку-
ментів із чисельними порушеннями норм 
техногенної безпеки, розміщуються біля жит-
лових і громадських будівель, що становить 
пряму загрозу життю та здоров’ю громадян.

«Жодних засобів безпеки немає. Покурити 
біля бочки — для них це дріб’язок. Якби відб-
увся вибух, то поблизу і будинки, і промзона, 
і перехожі. Все це могло б привести до серй-
озних наслідків, справжньої катастрофи», 
— бідкається активіст.

Ще донедавна на території Вишгорода таких 
заправок близько десятка. За словами мера 
Вишгорода, не надходять до бюджету від не-
легальний заправок мільйони гривень в рік. 
Втрати колосальні, адже такі АЗС не платять 
податки. А ці кошти мали б йти на розвиток 
самого міста.

«Однією з серйозний статей по наповнен-
ню бюджету міста є акцизний податок. З 
кожного літру палива платиться 5% подат-
ку до місцевого бюджету. Це значні кошти, 
це мільйони гривень. Сплачують фактич-
но три легальний АЗС у Вишгороді. Уявіть 
собі ці втрати. З трьох заправок отримуємо 
мільйони, а з десяти — нічого», — стверджує 
міський голова Олексій Момот.

Недоливи, неякісне паливо — звичайна річ 
на незаконних заправках

Також активісти закликають не користу-
ватися послугами нелегалів. В гонитві за де-
шевим паливом для авто водій ризикує за-
лишитися з порожнім баком раніше, ніж 
він розраховував: недоливи, неякісне пали-
во – звичайна річ на таких АЗС.

«На таких заправках близько 20% йде недо-
ливу, на чому власники модулів заробляють. 
Люди думають, що вони економлять, але це 
не так», — пояснює Андрій Городницький.

За словами мера міста, станції встановлю-
ють «досить нахабно». У нічний час приїз-
дить машина зі спецтехнікою, яка за півто-
ри-дві години встановлює такі модулі. 

«Становлення заправної станції займає 
кілька годин. А для того щоб прибрати, ми об-
кладалися документами більше ніж півроку. 
Ми робили виїзди адміністративної комісії. 
Намагалися притягати цих «підприємців» 
до адміністративної відповідальності. Вико-
навчим комітетом приймалося рішення про 
демонтаж цих споруд. Жоден з власників не 
погодився самотужки прибрати свої стан-
ції», — розповідає міський голова.

Тож без їх згоди були прибрані перші дві 
незаконні АГЗС силами комунального під-
приємства «Благоустрій» та громадської ор-
ганізації «Варта Київщини». Ще 7 чи 8 мо-
дулів планують вивезти на штрафмайданчик 
найближчим часом.

Незаконні заправки: 
Вишгород втрачає 
мільйони гривень

Олександр МЕРЕЩЕНКО, «Погляд»

• СОЦІУМ •

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 послу-
ги 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

Бельгійська вівчарка Грант повер-
нувся із зони АТО два роки тому. Під 
час штурму адмінбудівлі у Маріупо-
лі пес виконував завдання зі своїм кі-
нологом. Стався вибух, в результаті 
він отримав контузію. 

Такі історії чуємо в основному про 
людей. Але чотирилапі захисники 
виконують не менше роботи під 

час бойових дій. Шукають зброю, охо-
роняють об’єкти, затримують зловмис-
ників і рятують життя. Собаки стають 
для військовослужбовців справжні-
ми побратимами. В моменти, коли не 
допомагають сучасні тепловізори, пес 
завжди відчує небезпеку першим.

Грант повернувся на службу у На-
цгвардію і знову в строю. Кінологіч-
ний центр Першої Президентської 
бригади НГУ знаходиться на місті 
Вишгород. Функціонує майже 10 ро-
ків, налічує 37 службових собак. Най-
молодшій — 8 місяців. 

«18 дівчат і 19 хлопців. Знаю кожного 
поіменно. Усі собаки достойні поваги. У 
кожного собаки є закріплений за ним вій-
ськовослужбовець, який його годує, на-
вчає, вичісує, вигулює», — розповідає за-
ступник командира кінологічної роти зі 
спеціальної підготовки Вікторія Безус.

Вони   разом зі своїми службовими 
собаками день-у-день повинні розви-
вати свої вміння та можливості задля 
ефективного виконання завдань. Від 
них певною мірою і залежить безпе-
ка на мирній території та у зоні кон-
флікту.

Військові морди. Робочий день 
кінологічного підрозділу

День кінолога суттєво відрізняється 
від дня інших військових. Адже жит-
тя пов’язане з напарником  —вірним 
псом. «24 години на добу ти думаєш 
про свою собаку. І живеш з нею одним 
графіком», — розповідає кінолог Ігор 
Стіплін.

Ранок гвардійських собак починаєть-
ся з зарядки (ранкова пробіжка). Після 
чого вони снідають та йдуть на заняття. 
Кінологи та інструктори проходять нав-
чання за натівськими програмами під-
готовки.

Змалечку собаки проходять загаль-
ний курс, вони повинні вміти вико-
нувати базові  команди «сидіти», «ле-
жати», «поряд». Потім вони проходять 
спецкурс — пошук вибухівки, зброї, 
наркотиків. Наприклад, підопічному 

спершу дають 
понюхати еле-
мент вибухівки, 
яку потім треба 
знайти у одному 
з ящиків. Окрім 
цього службо-
вих собак вчать 
долати смугу пе-
решкод, затри-
мувати зло-
вмисників.

Старший 
с о л д а т , 
інструк-
тор від-
ділен-
ня кі-
нологічної роти Богдан Голяка розпо-
відає: «Ми (кінологи з собаками  —ред.) 
працюємо як і в полі, так і в місті. Нас 
часто залучають до служби з охорони 
громадського порядку. На свята, під час 
концертів, також під час протестів. У 
полі собаки працюють по пошуку забо-
ронених речовин та людей».

Дворічна вівчарка Аджиліка нещо-
давно зайшла зниклого чоловіка 1945 
року народження, який загубився у 
лісі під час збору грибів. Кінолог соба-
ки Ігор Стіплін з гордістю розповідає: 
«Зі своєю роботою Аджиліка впорала-
ся на відмінно. Її нагородили медаллю 
за віддану службу третього ступеня».

Також нерідко собаки Нацгвардії їз-
дять на спецзавдання і в зону ООС. 
Там вони оглядають транспорт на 
блокпостах, а також допомагають 
спецпідрозділам у розмінуванні тери-
торій.

Наталя ЄРОФЕЄВА, «Погляд»

Хвостаті герої бойових дій: 
підготовка собак у Нацгвардії
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Більше року точиться активне про-
тистояння між бучанською громадою 
та забудовником, який хоче забудува-
ти земельні ділянки поблизу комплексу 
«Кампа». Наслідком цього став роз-
стріл найнятими тітушками місцевих 
жителів, які намагалися зупинити ви-
рубку вікових дерев.

НАРДЕП — У ДОЛІ?

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

торії. Він не переймався тим, що вік ок-
ремих дерев сягав 300 і більше років. У 
таких випадках 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 Карпенко). За договором суборен-
ди товариство передало її обслуговуючо-
му кооперативу ЖБК «Кампа-парк». 

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

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

Нагадаємо, що він входить до новооб-
личчівського «забудовного кола» колиш-
нього Ірпінського міського голови Воло-
димира Карплюка.

Деякі ЗМІ пов’язують спробу забудува-
ти територію поблизу «Кампи» із народ-
ним депутатом України Ярославом Мо-
скаленком. Стверджується, що саме цей 
комплекс слугував найнятим тітушкам 
за місце базування.

За інформацією депутата БМР Івана 
Окоєва, фактичним власником «Кампи» 
є Сергій Ареф’єв — колишній помічник 
нардепа Москаленка, «з яким останній 
підтримує дружні стосунки». 

ЗАРАДИ НАЖИВИ — ДЕРЕВА ПІД 
ПИЛКУ

Отже, протистояння між громадою та 
забудовниками перейшло у судову пло-
щину. «Надзвичайним новинам» Мирон-
чук розповів, що він два роки судився за 
цю ділянку і виграв. Тому вирізку дерев 
вважає законною.

Мовляв, складено акт обстеження зе-
лених насаджень. За цим документом 
дерева оцінено на суму 330 тис. грн, які 
й сплачено. Тому й зрізали вікову рос-
линність.

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 пе-
реведення державних лісових ділянок у 
комунальну власність Бучанської міської 
ради. Хоча є відповідне рішення Верхов-
ного Суду України.

Громада вимагає від про-
куратури порушити кри-
мінальне провадження для 
розгляду в адміністративно-
му суді справи щодо неза-
конної передачі цієї землі з 
державної власності у кому-
нальну. 

Прокуратура оскаржує рі-
шення судів до Верховного 
Суду України. Звісно, що 
програшем справи скори-
стався забудовник. 24 верес-
ня розпочалося знищення 
дерев. 

ТІТУШНЯ РОЗСТРІЛЮ-
ВАЛА ЛЮДЕЙ

Обурені люди вийшли, щоб 
це припинити. Проте тітуш-

ки, найняті забудовником, не пускали 
їх на територію майбутньої забудови. 
Справа доходила до образ, що переро-
стали у сутички.

Представник забудовника надав доку-
менти, які дозволяли знесення сухостоїв. 
Але, як було видно, пиляли живі дерева. 
Слідчий суддя надав дозвіл на огляд ді-
лянки, обнесеної парканом.

Однак ні поліція, ні працівники міської 
ради не змогли туди потрапити, оскіль-
ки тітушки чинили 
шалений опір: лунали 
постріли, у хід йшли 
сльозогінний газ, вог-
негасники.

Лише завдяки спец-
призначенцям, які при-
були на підкріплення, 
правоохоронцям вда-
лося провести силове 
затримання. У цих осіб 
вилучили травматичну 
зброю, набої, газові ба-
лончики тощо. 

За словами речника 
поліції Київщини Ми-
коли Жуковича, на 17-х 
з них склали адміні-
стративні протоколи 
за непокору правоохо-
ронцям. 

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 нале-
тіли на людей на їхній прибудинковій те-
риторії, де стріляли в них, били руками й 

ногами, збиваючи з ніг. Довелося викли-
кати карету медичної допомоги, зверта-
тися до травмпункту. 

Водночас Мирончук запевняє, що ті-
тушки — це офіційно найнята охорона, 
проте наказу бити людей та стріляти 
він не давав. Мовляв, сутички, 
які сталися, — результат про-
вокацій і якогось конфлікту. І 
пострілів боку «охоронців» не 
було. Хоча відео та задокумен-
товані факти свідчить про про-
тилежне.

ВЛАДІ НЕ ВИСТАЧИЛО 
СМІЛИВОСТІ?

25 вересня на 45-ій поза-
черговій сесії Бучанської 

міської ради депутат Іван Окоєв запро-
понував додати до порядку денного пи-
тання про розірвання договору оренди 
цієї земельної ділянки між БМР та ТОВ 
«Комфорт ЛТД».

Окоєв аргументував це скаргами від 
місцевих жителів на неналежне утриман-
ня цієї території та у зв’язку з несанкці-
онованою вирубкою дерев, чим завдано 
значної екологічної шкоди згаданій ді-

лянці.
Таким чином, мов-

ляв, рада має відре-
агувати на буремні 
події, показати, що 
вона на боці грома-
ди. Буча не повинна 
перетворитися на 
«бандитське Чикаго» 
на кшталт Ірпеня чи 
Гостомеля, про яке 
свого часу говорив 
Генеральний проку-
рор України Юрій 
Луценко.

Про цю неорди-
нарну ситуацію зі 

стріляниною по людях говорив і депутат 
Київської обласної ради Ігор Домбров-
ський. Також він розкритикував роботу 
правоохоронних органів, зазначивши, 
що розгул бандитизму відбувається від 
безкарності.

Голова Спіл-
ки учасників 
АТО м. Буча 
Олександр Буй-
волюк нагадав 
присутнім, що 
аналогічні події 
розгорталися на 
сході України, де 
сепаратисти за-

хоплювали владу. Стрільба, вибухові па-
кети, силовий тиск, щоб залякати людей 
та придушити спротив. 

Днями це відбувалося в Бучі, поблизу 
дитячого майданчика. А живими міше-
нями були місцеві жителі. Активне про-
тистояння громади і забудовника триває 
більше року, проте вирішення проблеми 
не бачимо. 

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

Але депутатський корпус Бучі не нава-
жився ухвалити питання про розірван-
ня договору з «Комфортом». Говорилося 
про створення депутатської комісії, яка б 
ретельно вивчила ситуацію, що склалася. 
Також чекають висновків і від правоохо-
ронців. 

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

Події, які відбулися, є неадекватними, 
можуть призвести до серйозних наслід-
ків. Тому влада, за його словами, розби-
ратиметься у цих процесах у межах нада-
них повноважень.

ВИМОГА ГРОМАДИ — ПРИРОДО-
ОХОРОННА ЗОНА

Як стало відомо, 26 вересня «Комфорт» 
вирішив розірвати договір суборенди з 
ЖБК «Кампа-парк». Підставою вбачаєть-
ся невиконання умов цієї угоди та вико-
ристання земельної ділянки способами, 
які суперечать екологічним вимогам (ви-
рубка дерев). 

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

Посадовець вважає неприпустимим 
насилля та застосування фі-
зичного впливу до будь-якої 
особи. Тим більше він обу-
рений, що це відбулося по 
відношенню до мешканців 
його міста.

Міський голова просить 
правоохоронні органи про-
вести ретельну перевірку 
дотримання законності усіх 
сторін конфлікту та притяг-
нути винних до відповідаль-
ності. 

Проте майбутнє території 
залишається під великим 
питанням. Є загроза, що її 
згодом забудують. До речі, 
27 вересня там нашвидку-
руч розпилювали знесені 
дерева, щоб знищити речові 

доказу вчиненого злочину. Це продовжу-
валося 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 гро-
мада висунула до міської влади вимогу 
створити поблизу «Кампи» природоохо-
ронну зону.

Ігор ШВЕЦЬ, «Погляд»

У ХИЖИХ ПАЗУРАХ «ОРЛА НА»: 
забудовник Антон Мирончук знищив унікальний куточок природи у Бучі
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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. 

Ціна на газ для населення: 
зрада чи перемога? 

• ПРО ВСЕ ПОТРОХУ •

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

ЯК ЛІКУВАТИ ГРИП?
«Сьогодні будь-які  народні засоби лі-

кування не матимуть того ефекту, 
який може забезпечити проведена вак-
цинація від грипу», — переконана за-
ступник головного лікаря КНП «Ірпін-
ський ЦПМСД» Валентина Волошина. 
«Вона не вбереже людину на 100% від 
захворювання, однак доведено числен-
ними дослідженнями, що хвороба у ще-
плених пацієнтів протікає набагато 
легше, а ускладнення трапляються у 
рази рідше», — доповнює лікар загаль-
ної практики сімейної медицини Ір-
пінської АЗПСМ №1 Вікторія Чижова.

Стосовно симптомів грипу, які від-
різняють його від застуди, Вікторія 
Чижова зазначає: «На початку захво-
рювання вас можуть турбувати біль: 
у м’язах спини, голові, очних яблуках. 
Також — висока температура, яка 
дуже погано збивається і тримається 
від 3 до 4 днів».

Щоб вберегтися як від застуди, так 
і від грипу, лікарі радять проводити 
профілактику: загартовувати орга-
нізм, виконувати фізичні вправи та 
вживати здорову їжу й вітаміни. Також 
для зниження ризику захворювання 
частіше мийте руки, не торкайтесь об-
личчя, уникайте контакту з хворими, 
пийте багато води, висипайтесь, уни-
кайте стресу та перенавантаження.

ЧИ ЕФЕКТИВНІ НАРОДНІ ЗАСОБИ?
ЧАСНИК. Його вживають, ним на-

тираються, його ріжуть шматочками 
і вішають на шию у марлевих мішеч-
ках, кладуть біля ліжка. Однак лікарі 
зауважують: те, що порізаний час-
ник в приміщенні зменшує ризик 
розвитку вірусної інфекції, — не 

доведено (він має певну ефектив-
ність лише, коли вірус щойно потра-
пив на слизову). 

СІК ЦИБУЛІ. Один із найпопуляр-
ніших і водночас найнебезпечніших 
методів — закапувати сік цибулі у 
ніс. Така процедура може спричи-
нити сильне подразнення чи навіть 
опік слизової оболонки носа. Сік 
цибулі ніяк не впливає на вірус 
грипу, а отже і полегшити перебіг 
хвороби не зможе.

ВІТАМІН С. Проведені досліджен-
ня у великих групах пацієнтів (більше 
11 000 людей) не довели ефективнос-
ті вживання додаткової кількості 
(понад вживання з їжею) вітаміну С 
з лікувальною чи профілактичною 
метою. До того ж, від надмірного 
вживання лимонів може постражда-
ти слизова шлунку та емаль зубів, а 
найбільша кількість вітаміну С скон-
центрована далеко не в них (у капусті 
та картоплі його значно більше).

ПОПАРИТИ НОГИ? Медики ствер-
джують, що парення ніг не має жодної 
доказової ефективності для лікування 
застуди чи інших вірусних та бакте-
рійних захворювань. А для дітей — 
це просто «тортура». Такими діями 
ми можемо викликати в них опіки, 
страх перед всіма методами лікування 
і спровокувати небажання зізнаватись 
батькам про погане самопочуття.

ГАРЯЧИЙ ПАР КАРТОПЛІ. Ди-
хати над щойно звареною картоплею 
лікарі не рекомендують навіть для 
самозаспокоєння — окрім нульового 
ефекту, ви ще й ризикуєте отрима-

ти опіки. Дія гарячого пару може 
спричинити надмірне підвищення 
температури тіла, опік слизових 
дихальних шляхів та викликати 
бронхоспазм.

ГІРЧИЦЯ. Гірчицю в шкарпет-
ки при застуді та грипі найчасті-
ше народні рецепти рекомендують 
додавати малюкам. Інший варіант 
— гірчичники. Передовсім це не-
безпечно для хворих із підвищеною 
температурою тіла. Теплова дія гір-
чичників та гірчичного порошку 
може призвести до надмірного 
підвищення температури тіла.

СПИРТ і ГОРІЛКА. Змастити 
стопи спиртом, випити 50 грамів 
горілки з перцем і — в ліжко, щоб 
пропотіти. Цей засіб лікування гри-
пу не є новим. Але варто пам’ята-
ти, що алкоголь викликає спазми 
протоків внутрішніх органів, тож 
вони не отримують достатньо кро-
ві і, відповідно, кисню, що небез-
печно. Також алкоголь пошкоджує 
слизову горла, спричиняє біль і 
робить її уразливішою для вірусів 
та бактерій. Крім того, алкоголь 
пригнічує імунну систему.

Якщо ви все ж захворіли на грип, 
не забудьте головне правило: «За-
хворів — лишайся вдома».  А ще — 
неодмінно зверніться за порадою 
до лікаря!

ПОРАДИ ФАХІВЦІВ ВЛАСНА ДУМКА

ЛІКУЄМОСЯ ВІД ЗАСТУДИ ТА ГРИПУ
Із настанням прохолоди багато 
людей починає скаржитися на 
кашель, біль у горлі, нежить, 
закладений ніс, температуру 
під 38°С… У нашій країні  біль-
шість хворих лікується від цих 
симптомів народними засо-
бами, не відрізняючи грип від 
застуди.

Народні рецепти не завжди 
ефективні у боротьбі із за-
студою, а при лікуванні грипу 
— як мертвому припарка.

Минулого тижня 
на таємному 
засіданні уряду 

було ухвалене рішення 
знову відкласти підви-
щення цін на газ для на-
селення до 18 жовтня. 
Засідання було таємне, 
але інформація розле-
тілась швидко. Це зра-
да чи перемога? 

Протягом останніх 
декількох років чинна 
влада з екранів підкон-
трольних ЗМІ вбиває 
нам думку, що підняття 
ціни на газ для населен-
ня вимагає Міжнародний валютний фонд (МВФ). Інак-
ше Україна залишиться без чергового траншу фінансо-
вої допомоги і тоді з нами трапиться дефолт. Мабуть, не 
залишилось жодного українця, який би цього не чув. 

Правда у тому, що більшість газу, який споживає на-
селення, видобувається в Україні. Це означає, що тариф 
на газ для населення завищений, за оцінками експертів, 
у 5-7 разів. Тобто, людей, які сьогодні виживають як мо-
жуть, можна було б не чіпати. 

Але МВФ наполягає, а без його траншу немає чим за-
кривати дірки в бюджеті. Тому й підніматимуть ціну на 
газ до 11 гривень за кубометр. 

От тільки остаточно озвучити рішення про це сміли-
вості не вистачає. Та ще й напередодні виборів. Та ще 
після того, як очільники державної компанії «Нафтогаз» 
на цьому фоні отримують премії, які вимірюються міль-
йонами доларів.  

Чинна влада, не соромлячись залізла в кишеню кожно-
го українця через комунальні тарифи. Вона тепер краде 
не лише з державного бюджету, а й з бюджету кожної 
сім’ї. Цинізм чинної влади вражає. Більшість українців 
живуть за межею бідності. У нас не те що європейського, 
у нас базового рівня життя немає. 

Підняття цін на газ потягне за собою зростання цін 
на інші комунальні послуги і продукти, девальвацію 
гривні, інфляцію. Влада розуміє, що такий сценарій 
не сподобається населенню перед виборами. Тому й 
не спішить оголошувати рішення. Але перед смертю 
не надихаєшся. Недолуга соціальна та економічна по-
літика чинної влади, яка призвела до зубожіння на-
селення, не залишає іншого вибору – як знову брати 
в борг. А зрада це чи перемога кожен виборець має 
вирішити на чергових президентських та парламент-
ських виборах.

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

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, доглянута, 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 пра-
цює спеціальна дитяча концепція SUN FAMILY CLUB. У міні-клубі кожна 
дитина може обрати заняття до смаку: столики для творчості; перегляд 
мультфільмів на великому екрані; зона з іграшками і спортивний інвен-
тар. 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, виконаних в цікавому етніч-
ному стилі. Перевагами готелю є доброзичливий, уважний персонал, безліч ресторанів і 
барів зі смачними і різноманітними стравами і напоями. Nubian можна сміливо рекомен-
дувати для сімейного відпочинку з дітьми. Для них тут передбачені: дитячий клуб, окремі 
секції в басейні, аквапарк, дитячий майданчик. Для найменших є спеціальна кімната з 
блендерами та можливістю стерилізації посуду В готелі дуже активна анімаційна коман-
да. Денні та вечірні розважальні заходи не дозволять нудьгувати ні дітям, ні дорослим — 
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 гастрономічне задоволення від кулінарних шедеврів 
в головному ресторані і семи ресторанах а-ля карт. Для дітей тут працює відомий Rixy Club, про-
грама 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 ма-
леньких гостей 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 береговій 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 кількість 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 відзначають 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, ігровий май-
данчик, 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 зби-

раєтеся провести відпустку в готелі і не плануєте 
відвідувати, наприклад, піраміди або інші екскурсії 
за межами Синайського півострова. У цьому 
випадку можна не купувати єгипетську візу. Вам у 
паспорт просто поставлять печатку, що дозволяє 
перебування 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 інфраструктура. Хургада — 
велике місто і в ній багато розважальних закладів, 
ресторанів та місць для шопінгу.

Температура води 
Одне з головних питань —  наскільки ком-

фортно купатися в  Червоному морі і милува-
тися 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 вражен-
ня, і додаткове оздоровлення перед зимовою 
холоднечею та епідеміями застудних захворю-
вань. Можете навіть не сумніватись — після 
відпочинку на супер-солоному Червоному морі, 
ваша дитина принаймні на кілька місяців буде 
захищена від респіраторних захворювань.
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• НА КАНАПІ •

Перші вбиральні для чотирилапих 
з’явилися у Вишгороді. Конструкція 
складається з контейнеру з пакетами 
та урни для відходів. 

Вікторія виходить на прогулянки зі 
своїм йоркширський тер’єром Лай-
мі чи не щодня. Каже, прибирала за 

своєю собакою і раніше.
«Якщо я вигулюю свою собаку в тих міс-

цях, де є обмеження, звісно, я за нею при-
бираю. Якщо ми гуляємо просто на вулиці 
— тоді ні», — розповідає власниця соба-
ки Вікторія.

Тепер вона буде використовувати паке-
ти з таких комплексів.

«Це не важко — прибрати за своїм 
улюбленцем. Якщо такі урни облаш-
тують у кожному дворі, то кожний 
господар буде прибирати за соба-

кою», — вважає Ві-
кторія.

По місту вже вста-
новили двадцять 
собачих вбиралень. 
Обирали ті місця, де 
з четверолапими гу-
ляють найчастіше. 
Одне з них — терито-
рія біля центру твор-
чості «Дивосвіт». Ди-
ректор закладу каже, 
таким нововведен-
ням лише рада.

«Мешканці прилег-
лих будинків вважа-
ють, що територія 
біля центру твор-
чості призначена для 
вигулу собак. А ось 
прибирати за ними 
ніхто не хоче. Коли 
робиш зауваження 
людям, вони не реагу-
ють, а можуть ще й 
відповісти, куди тобі 
піти», — скаржиться 
директор Вишгород-
ського центру творчості «Дивосвіт» Оле-
на Андріяш.

Ініціював облаштування собачих вби-
ралень Вишгородський міський голова 
Олексій Момот. Каже, такий досвід запо-
зичив після закордонного відрядження. 
Та впевнений, що він приживеться.

«Це все ж таки стимулює 
людей. Дуже багато вишго-
родців і раніше брали із со-
бою пакети на прогулянку 
з домашнім улюбленцем. 
Зараз собачники використо-
вуватимуть пакети з вста-
новлених комплексів», — за-
значає Вишгородський місь-
кий голова Олексій Момот.

Конструкції для приби-
рання можна знайти у ра-
йоні набережної, в парках 
міста та поруч з житловими 
комплексами. Моніторити 
урни для прибирання за 
улюбленцями на наявність 
пакетів комунальники бу-
дуть щоранку. Якщо вби-
ральні для собак користу-
ватимуться популярністю у 
місті, їх стане ще більше.

Вбиральні для собак? А чому б і ні... Зірки радять усім знакам зодіаку у 
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.

***
— Вовочко, провідмінюй дієслово 
«голосувати».
— Я голосую, ти голосуєш, він голосує, 
вона голосує, ми голосуємо, ви голо-
суєте.
— Вовочка, а «вони»?
— А вони — срати на нас хотіли!

***
Ну чому чоловіків так тягне до блон-
динок?
— Закон фізики. Розумієте, порожнеча 
засмоктує…

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

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ЖОВТЕНЬ ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР НА ЖОВТЕНЬ

6  — Зачаття Іоана Предтечі
8  — Преподобного Сергія Радо-

нежського
9  — Кончина Апостола Іоана Бого-

слова
14  — Покрова Пресвятої Богородиці
19  — Апостола Фоми
31  — Апостола Луки
 Одноденні пости: 3, 5, 10, 12, 

17, 19, 24, 26, 31

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

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

кровою), то цей сніг зразу ж згине і ще після цьо-
го 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.

Галина КАМІНСЬКА, «Погляд»


