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Дмитро ділиться враженнями від театраль-
ного життя і з посмішкою на вустах розпо-
відає про свою роль.

«Я оповідач. Чому дали мені цю роль? Бо я «го-
ворящий». І я запам’ятав цю роль вже на тре-
тій репетиції. Мені тут подобається. Я швидко 
вживаюся в роль. Наш колектив — це різні пер-
сонажі, які виконують свою роль. Андрюша у нас 
білка, спритний, трохи чудернацький. Наш їжак 
Іллюша — добрий. Ми їздили в Київ у «Мистець-
кий Арсенал». І тут виступали, у Вишгороді», — 
розповідає Дмитро.

Театр – шанс розкритися дітям
Його мама Валентина Шинкаренко запевняє, 

саме театр дав можливість розкритися її сину та 

іншим дітками. «Їм теж хочеться увійти в наше суспіль-
ство вільними, потрібними, щоб їх любили та розуміли. 
Ці дітки стали більш впевненими у собі, зрозуміли, що не 
треба боятися. Цей театр зробив їх розкутими. Вони по-
бували на прекрасних сценах, де їх дуже добре приймали. 
Наші глядачі плакали, аплодували», — каже Валентина. 

Уляна Штурба стала режисером цього унікального те-
атру на Вишгородщині у березні і за ці півроку студія 
вийшла на високий рівень. А досвід Уляни запозичують 
і за кордоном.

«Виявляється, ми винайшли велосипед. 
Така практика у світі перша — зворотна 
інклюзія називається. Коли у групу інклюзив-
ний дітей, де 100% особливі діти, вводять 
звичайних дітей. Зазвичай — навпаки». 
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14-річний Дмитро з особливостями розвитку з горді-
стю розповідає, що актор. У юнака діагноз — дитячий 
церебральний параліч. У березні цього року він став 
учасником дитячої театральної студії «PerfeCo In 
KiLaba» у Вишгороді. Це перший інклюзивний театр у 
місті та районі.

ЛИШЕ СЛОВОМ, А НЕ ДІЛОМ:  
інклюзивний театр у Вишгороді не має приміщення для репетицій
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Триває реконструкція дитячих садків 
«Чебурашка» та «Ластівка». Бать-
ки вихованців цих садочків незадоволе-
ні, адже будівництво просувається по-
вільно. Був період, коли харчування го-
тували не на території садочка і воно 
було одноманітним. У соцмережах роз-
горівся скандал.

«Обурені, але що ми можемо 
зробити в даній ситуації. Мер 
в курсі, завідуюча теж. Там все 

дуже повільно просувається. Коли з «Зо-
лотого ключика» їжу приносили — го-
дували сосисками, салатом і макарона-
ми дуже часто. У мене син на сосиски ди-
витися вже не може», — каже Людмила, 
мама вихованця дитсадка «Чебурашка».

«Моя донечка ходить в той садочок, ми 
терпимо, бо знаємо, наскільки в місті го-
стре питання з місцями в садочках. Гото-
ві навіть перекус давати дітям, щоб го-
лодні не були», — запевняє батько Петро 
Сінгаєвський.

Міський голова Вишгорода: 
«Приміщення кухні готове»
На сьогоднішній день зусилля буді-

вельників направлено на добудову при-
міщення кухні — це стосується зовніш-
нього оздоблення, утеплення, завершен-
ня кладки тощо. 

«Всередині приміщення повністю гото-
ве: заведена електрика, заземлення, ро-
боти по облаштуванню плиткою, фар-
бування, підлога і стеля — усе це завер-
шено. Залишилося лише утеплити при-
міщення зовні. Функціонуємо у штатно-
му режимі на території існуючої кухні, 
яка повністю обладнана — плити, бойле-
ри, мойки. Усе функціонує», — розповів 
міський голова Олексій Момот.

За словами міського голови, приміщен-
ня повністю готове. Приготування їжі 
йде за графіком. Проведено повну сані-
тарну обробку приміщення.

«У нас є і гаряча, і холодна вода. З са-
мого ранку приходять співробітники — 
все оброблюють дезінфікуючими засо-
бами. Медсестри за цим слідкують. У 
приміщенні тепло. Усі умови для пра-
ці створені. Ще добудується дві групи 

і у нас буде 14 груп. Ми не 
могли залишитися у старо-
му приміщенні. Потужнос-
ті старої кухні не дозволя-
ли нам готувати на додатко-
ві групи, які будуть», — по-
яснює директор дошкіль-
ного навчального закладу 
«Чебурашка» Наталія Кова-
ленко.

Кухарі запевняють, умови 
їх влаштовують. Усе чисто, 
їжа готується згідно з нор-
мами.

«Ви на наступний день ди-
тині розігріваєте супчик і да-
єте. У нас такого немає. При-
готували суп — через 5 хви-
лин видаємо його дітям. Не 
кожна мама так готує. Усе 
свіже. Одразу гаряче видаємо. Страву ви-
дали і все одразу миємо, прибираємо. У 
холодильнику нічого немає, щоб стояло 
на завтра», — запевняє кухар Тетяна Ми-
колаївна. 

Будівельні перипетії садочків
Будівництво садочків – і «Ластівки», і 

«Чебурашки» — відбувається за програ-
мою співфінансування. Будівництво веде 
УКБ КОДА. Умови — 50 на 50%. Свою ча-
стину грошей місто повністю виплатило 
ще в минулому році. 

«На початку року був певний дисо-
нанс між обласною адміністрацією та 
обласною радою. Усі програми фінан-
сування по капітальному будівництву 
в області провалилися десь близько на 
3-4 місяці. Був застій. У цей момент ча-
стина коштів від адміністрації не над-
ходила. Будівництво було призупине-
но», — стверджує Олексій Момот.

На сьогоднішній день фінансування 
відновлено.

500 родин міста можуть залишитися без 
дитсадків
За словами мера міста, незручності є. 

Будівництво йде повільно, кухня ще 
зовні не утеплена. Водночас, на його 
думку, проблема була створена штуч-
но.  «Є певні зацікавлені люди — полі-
тичні опоненти, які наймають активіс-
тів, щоб створити якийсь негатив, не-
правильну картинку для того, щоб за-
крити кухню садочка. До чого це при-
зведе? До закриття двох садочків «Лас-
тівка» і «Чебурашка», тому що не буде 
можливості готувати їжу. Промоніто-
ривши «ринок» про можливість аут-
сорсингу — привезення їжі на таку 
кількість дітей у Вишгороді немає та-
ких потужностей, щоб знайти альтер-
нативне приміщення», — каже міський 
голова.

Будівництво корпусів двох садочків 
мають закінчити до травня наступного 
року.

У театральній студії дев’ятеро дітей з 
особливостями розвитку, лише п’ятеро — 
звичайних. Нещодавно діти грали на го-
ловному майданчику країни — у «Мис-
тецькому Арсеналі».

Вихованці театру приїжджають на ре-
петиції з усього Вишгородського райо-
ну. За словами режисера, діти відкрива-
ють у собі щось нове і на заняття щора-
зу поспішають.

«Я використовую прийом — театраль-
на гра. Поки діти не можуть бути вико-
навцями. Але я бачу, якщо у дітей буде 
можливість додатково займатися вока-
лом, танцями, такими активностями, 
що близькі до театру, то вони зможуть 
бути виконавцями. Саме творчість — це 
той ключик, неймовірний, що допомагає 
дітям почати розмовляти, діти пере-
стають боятися і відкриватися», — за-
певняє Уляна Штурба.

Театр без приміщення для репетицій
Водночас у театральної студії немає 

приміщення для репетицій. Режисер 
Уляна Штурба каже, ніби підтримує вла-
да таку ініціативу, але ж приміщення не 
надає. «Їм немає де займатися. Місця не-
має, приміщення немає. І немає найваж-

ливішого – соціального сприйняття», — 
бідкається режисер театру. 

«Якби ж допомогу надавав район. Люди 
з Німеччини дали шанс нашим дітям роз-
крити талант, відчути любов глядачів, 
що вони такі як всі. А район не допома-
гає», — каже мама одного з учасників те-
атру. 

Дитяча інклюзивна театральна студія 
«PerfeCo In KiLaba» створена в рамках 
проекту «Розбудова інклюзивного про-
стору для дітей та молоді м.Вишгород та 
Вишгородського регіону» за ініціативи 
Kinderhilfswerk ChildFund Deutschland та 
МБФ Жовто-Блакитні Крила/Yellow-Blue 
Wings за фінансової підтримки Lipoid 
Foundation.

СКАНДАЛ ДОВКОЛА ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ: 
«Чебурашку» та «Ластівку» можуть закрити
Наталя ПРОЦЕНКО, «Погляд»

Лише словом, а не ділом: інклюзивний 
театр не має приміщення для репетицій
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Закінчення. Початок на сторінці 1.У роки Другої світової війни Україна 
опинилася в епіцентрі жорстоких 
битв. 75 років тому на нашу землю 

прийшов довгоочікуваний мир, за який 
наші діди та прадіди заплатили найвищу 
ціну — життя. 

Відзначаючи знаменні дати, ми з болем у 
серці згадуємо жахи воєнного лихоліття, 
жорстокої окупації рідного краю і водно-
час із гордістю розповідаємо про непохит-
ну стійкість тих, хто боровся за свободу.

Звільнення Київщини проходило в три 
етапи. З 20 до 25 вересня 1943 року були 
визволені Баришів-
ка, Березань, Згурів-
ка, Яготин, Переяс-
лав-Хмельницький, 
Бориспіль, Бровари.  

З 3 до 15 листопада 
звільнено Вишгород, 
Боярку, Васильків, Ір-
пінь, Фастів, Макарів, 
Бородянку, Обухів. 

Третій етап визволен-
ня Київщини пов’я-
заний з проведенням 
військами Першого 
та Другого Україн-
ських  фронтів великої 
стратегічної операції, 
що отримала назву 

Корсунь-Шевченківської. У боях 
ворог зазнав величезних втрат: 
понад 55 тисяч убитих та пора-
нених, 18 тисяч нацистів потра-
пили у полон. Цей етап продов-
жувався з 29 грудня 1943 року до 
4 лютого 1944 року.

Ми віддаємо данину пам’яті 
воїнам, які загинули в боях за 
звільнення Вишгорода та Укра-
їни в цілому, і мирним жителям, 
що постраждали від дій нацист-
ських окупантів. Україна завж-
ди пам’ятатиме тих, хто ціною 
свого життя захищав і визволяв 
її в роки воєнного лихоліття.

Вишгородці відзначили 75-ту річницю 
вигнання з міста нацистських окупантів

В УКРАЇНІ ПОЧАВ ДІЯТИ НОВИЙ ТАРИФ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
Відсьогодні, 1 листопада, в Україні на 23,5% 

здорожчав газ. Тисячу кубометрів населенню 
відпускатимуть за 8550 гривень.

За прогнозами,  централізоване опалення 
при цьому зросте у ціні на 16%.

Вирівнювання ціни газу для населення й 
промисловості — одна з головних умов від-
новлення співпраці з МВФ. Тому нинішнє 
подорожчання не останнє. Від 1 травня 2019 
року вартість газу зросте до 9851,66 гривні, а 
від 1 січня 2020-го зрівняється з ринковою – 
12313,85 гривні.

Новий тариф мав почати діяти ще від 1 
жовтня. Однак Кабмін відклав підвищення 

вартості газу для населення Кабмін відтер-
мінував перегляд вартості й залишив тариф 
на рівні 6,9579 грн за кубометр до 18 жовтня. 
Після того визначився, що новий підвище-
ний тариф почне діяти від 1 листопада.

Україна не може отримати від МВФ черго-
вий транш кредиту більше року, оскільки не 
втілила всі необхідні реформи, не ухвалила 
нових законів. Зокрема, була вимога щодо 
створення Антикорупційного суду — її ви-
конали. Також узгодили болюче питання про 
підвищення вартості газу для населення. Те-
пер справа — за ухваленням держбюджету на 
2019 рік.
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Висотка, школа 
чи міжшкільний 

комбінат: дерибан 
міської землі

Нещодавно Вишгородському 
міжшкільному навчально-вироб-
ничому комбінату (МНВК), що 

знаходиться по вулиці Шкільній, повер-
нули землю. Прокуратура Київської об-
ласті в судовому порядку поновила пра-
ва держави на земельну ділянку площею 
0,44 га у місті Вишгород.

У 2016 році Вишгородська міська рада 
вказану ділянку надала у постійне ко-
ристування комунальному підприємству 
для будівництва і обслуговування бага-
токвартирного житлового будинку.

Отже 0,8 га залишаються власністю 
МНВК. А на землі площею 0,4 га, де зна-
ходилися гаражні бокси та майданчик 
для навчання їзди, планували звести ви-
сотку.

Місцевий житель Андрій запевняє, те-
риторії для навчального процесу і так 
вдосталь. А от місто потребує розвитку 
інфраструктури — на вказаній ділянці 
було б добре звести садочок або багато-
поверхівку. А тепер бюджет міста не от-
римає додаткові кошти з новобудови. 

«Треба ж якось змінювати місто, щоб 
воно було сучасним. А замість непотріб-
них гаражів можна ж побудувати буди-
нок з вбудований садочком, наприклад. 
Адже їх не вистачає у місті. Цю землю, 
яка не потрібна для навчального про-
цесу, яку можна використати в інших 
цілях, для будівництва житлового комп-
лексу з навчальним закладом, наприклад. 
Але її віддають комбінату, хоча він у ній 
потреби не має», — каже житель міста 
Андрій.

Боротьба між міськрадою та райрадою
Директор Вишгородського міжшкіль-

ного навчально-виробничого комбінату 
Микола Федірко пояснив журналістам 
ІА «Погляд», що ці 0,44 га землі не були 
оформлені на організацію. Але комбінат 
територією користується. 

«400 соток були не оформлені на нас 
(міжшкільний комбінат — ред.). Земля 
знаходиться у нашому користуванні з 
1977 року. Потім вирішили побудувати 
там будинок — 22 поверхи. Міськрада 
дала цю землю забудовнику. Далі поча-
лася війна — між міською та районною 
радами. Суди були вже не один раз. Рай-
рада вирішила замість висотки побу-
дувати початкову школу — 1-4 класи. 
Я не проти такого. Це кращий варі-
ант, ніж багатоповерхівка», — каже  
керівник.

Наразі МНВК готує водіїв — школярів 
10-11 класів і доросле населення. В орга-
нізації представлені всі категорії водій-
ських прав, які існують. У Вишгороді це 
єдине таке місце. Друга професія, пред-
ставлена у міжшкільному комбінаті, се-
кретар керівника, третя — швачка.

Платна парковка та курси водіння для 
дорослих – так і виживаємо
Водночас, якщо на ділянці зведуть бу-

динок чи школу, міжшкільний комбінат 
все ж понесе втрати.

«Нам не дуже зручно. Гаражні бокси на 
тій території — не особливо нам по-
трібні. А от майданчик для первинної 
їзди — буде шкода втратити. Треба буде 
перенести кудись. Бо якщо не буде май-
данчика, то одну з професій — водіїв — 
ми не зможемо готувати. А вона у нас 
основна. За рахунок її ми виживаємо», — 
розповідає директор МНВК.

Бюджетної підтримки організації не 
вистачає. Тому міжшкільний навчаль-
но-виробничий комбінат заробляє на 
платний послугах: офіційна парковка 
для автомобілів та платні курси водін-
ня для дорослого населення. Парковка 
нічна, вдень майже автомобілів немає. 
«А ті що є — не заважають навчаль-
ному процесу», — запевняє Микола Фе-
дірко.

Отже ні школу, ні висотку зводити поки 
не будуть. Земля залишається у користу-
ванні МНВК.

Нова велосипедна школа
Вишгородські діти тепер мають шанс 

стати олімпійськими чемпіонами. У 
місті з весни запрацювала велоси-

педна школа. 
До цього у Вишгороді та районі не за-

ймалися розвитком цього виду спорту. 
Крім того, заняття абсолютно безко-
штовні. Фінансування йде з обласного 
бюджету. Секцію відкрила Київська об-
ласна спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського резерву 
«Промінь». Керівник та тренер велоси-
педної секції — справжній чемпіон Укра-
їни Олексій Касьянов.

 «Декілька років тому я побачив, що ве-
лоспорт в Україні не розвивається і гонщи-
ків стає все менше. Я зрозумів, що потрібно 
відроджувати цей вид спорту і передавати 
свій досвід більш юному поколінню», — роз-
повідає професійний велогонщик.

9-річний Влад вже ходить декілька мі-
сяців на заняття і вже поставив ціль ста-
ти олімпійським чемпіоном.

«Мені сказали, що тут безкоштовна 
велосекція. Я захотів спробувати свої 

сили. Мені сподобалося. Ми шосейники. 
Вчимося вписуватися в повороти. Про-
ходимо перешкоди, їздимо змійкою з фіш-
ками. Дають завдання на стадіоні 10-15 
кругів проїхати. І ми починаємо гонки. 
Змагатися з іншими подобається».

У велосипедній секції готують шосей-
ників. Наразі у школі навчається 23 ди-
тини. Тренування проходять на стадіоні, 
на набережній та на території школи. 
Заняття відбуваються лише на закритих 
територіях.

«Якщо дитина приходить до школи у 
віці 10-ти років, то ми навчаємо вело-
сипедній їзді. А якщо у віці 14-16 років, 

підходимо до тренувального процесу для  
розвитку фізичних якостей – швидкість, 
сила, витривалість. Ми готуємо шосей-
ників. Тренування проходять на дорозі, 
на довгих дистанціях для того, щоб роз-
вивати витривалість. Після ми вже від-
працьовуємо силу та швидкість».

Взимку займаються 
фізичною підготовкою 
на вулиці і на велотре-
нажерах. Також до за-
нять входить басейн, 
сауна, біг. Тренер роз-
повідає, що намагають-
ся добитися спортив-
ного залу.

«Ми намагаємося за-
безпечити усіх велоси-
педами. Але наразі нам 
не вистачає достат-
ньої кількості. Тому 
просимо усіх, у кого є 
власні велосипеди, при-
ходити з ними. Були 
такі тренування, що 
діти змушені були тре-

нуватися вдвох на одному велосипеді».
Ще однією проблемою є те, що про 

школу мало хто знає. Вже півроку тренер 
намагається отримати дозвіл розповісти 
про велосекцію у вишгородських шко-
лах. Також сподівається на підтримку 
міської та районної влади.

«Пакунок малюка» на Вишгородщині 
отримало близько сотні родин

В Україні з 1 вересня 2018 року стар-
тував пілотний проект з надання 
при народженні дитини однора-

зової натуральної допомоги «Пакунок 
малюка». 

Відповідними актами Кабінету Міні-
стрів України та Міністерства соціальної 
політики України визначено деталізова-
ний перелік дитячих товарів для комп-
лектування одноразової натуральної 
допомоги «Пакунок малюка» при народ-
женні дитини. Пакунок малюка є безпо-
воротною адресною соціальною допо-
могою та видається по одному на кожну 
дитину, а отримати його можуть мати, 
батько, родичі або патронатний вихова-
тель новонародженої дитини. Його нада-
ють кожній родині при виписці з полого-
вого будинку. 

«Пакунок малюка» у Вишгородському 
районі отримали 94 родини. Очікуємо ще 
звернення від сімей з новонародженими 
та надходження даного виду допомоги, 
зазначають у Вишгородській районній 
державній адміністрації.

Наталія ПРОЦЕНКО, «Погляд»

Наталія ЄРОФЕЄВА, «Погляд»

РФ вдарила по Київській області санк-
ціями! 1 листопада уряд Російської Фе-
дерації видав  постанову  «Про застосу-
вання спеціальних економічних заходів 
у зв’язку з недружніми діями України 
щодо громадян і юридичних осіб Росій-
ської Федерації».

У «чорний список» увійшли 68  під-
приємств  нашої держави  та 322  фізичні 
особи, серед який депутати Верховної 
Ради,  бізнесмени,  судді Конституційно-
го суду, працівники  Адміністрації  Пре-
зидента. Прописано санкції  і для осіб із 
Київщини, зокрема Ярослава Москален-
ка (округ №96). 

А також на підприємства «НВО «Еко-
софт» (м. Ірпінь) і  «FOZZY Group» 
(м. Вишневе).

Нардеп Ярослав Москаленко потрапив 
під санкції Росії

Зміни, які очікують 
на українців 
у листопаді

Чимало змін у житті кожного укра-
їнця станеться вже цього місяця. 
Правда, більшість з них стосу-

ється комунальних платежів.

ГАЗ. Відповідно до рішення уряду для 
побутових споживачів Україні з листо-
пада газ коштуватиме 855 гривень за 100 
кубометрів, хоча раніше за нього вони 
сплачували 690 гривен.

ТЕЛЕФОН. З 1 листопада говорити по те-
лефону обійдеться містянам в копієчку. 
Максимальна абонплата за стаціонарний 
телефон окремої лінії без погодинної оп-
лати місцевих дзвінків зросте з 43,85 гри-
вень до 51,3. 1 січня 2019 р. буде ще одне 
подорожчання.

ПДР. Останнього місяця осені інспек-
тори розпочинають «полювання» на 
водіїв, які нехтують правилами ПДР. 
Саме з 1 листопада в українських містах 
почнуть працювати інспектори з пар-
кування. В їх повноваження входить 
покарання водіїв за порушення правил 
дорожнього руху, а також за затримку 
оплати або неправильну парковку

ID-ПАСПОРТИ. Мабуть, єдина хороша 
новина у цьому переліку стосується 
спрощення процедури заміни паспор-
ту, відтепер поміняти паперовий 
паспорт громадянина України на плас-
тикову ID-картку можна за бажанням, 
а не у випадку втрати, пошкодження чи 
14-річчя.
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ЗА РІК ЦІНИ НА ХЛІБ В УКРАЇНІ ЗРОСЛИ МАЙЖЕ НА ТРЕТИНУ

Вже 25 років у Вишгороді існує школа 
для дітей з особливими освітніми по-
требами. І всі ці роки вони не мають 
власного приміщення, а орендують у са-
дочка «Золотий ключик».  

Оренда для школи означає, що нічо-
го змінювати не можна: ні зносити 
стіни, ні добудовувати, ні розши-

рювати. Навіть не всі дверні отвори під-
ходять для проїзду інвалідного візка.

«Тієї бази, що є — нам не вистачає. 
Приміщення не пристосоване для реабі-
літації та навчання дітей з особливи-
ми освітніми потребами. Воно дуже ма-
леньке. Хотілося б власного приміщення, 
яке б відповідало санітарним умовами і 
вимогам, які необхідні для таких дітей», 
— пояснює директор Вишгородської ра-
йонної спеціальної загальноосвітньої 
школи «Надія» Володимир Дука.

Суспільство проти: приміщення так і не 
дали через місцевих жителів

Два роки тому зірвався проект з но-
вим приміщенням у Вишгороді. Плану-
валося по вулиці Шолуденка провести 
реконструкцію недобудови. Але місцеві 
жителі з цим не погодились.

«У тій будівлі було б достатньо місця, 
щоб зробити капітальну реконструк-

цію. Група жителів 
будинку, який знахо-
дився поряд, кате-
горично виступили 
проти. Мовляв, ми 
не хочемо, щоб наші 
здорові діти бачи-
ли хворих дітей. Це 
картина того, як 
суспільство на сьо-

годнішній день підго-
товлено до інклюзії», — 
розповідає директор за-
кладу.

У спеціальній школі 
«Надія» наразі навча-
ється близько 30 учнів. 
Тут проходять реабілі-
тацію діти з множинни-
ми ускладненнями, по-
рушеннями інтелекту-
ального розвитку. 

«Навантаження до-
сить велике. В середньо-
му на кожного вчителя 
припадає від 4 до 6 дітей. 
А за нормами має бути 
не більше двох. Тобто 
вчителі працюють по-
наднормово. Вони май-

же цілий день на роботі, а вдома повин-
ні приділити доволі багато часу для того, 
щоб подумати, як буде виглядати урок 
завтра і які матеріали необхідні. Це дуже 
важко», — пояснює заступник директо-
ра з навчально-виховної роботи школи 
«Надія» Наталія Сінкарчук.

Також не вистачає необхідного сучас-
ного обладнання. Існують певні про-

гресивні методики реабілітації, але без 
цього обладнання їх реалізувати не-
можливо. 

Інклюзивне навчання чи спеціальні 
школи?

В Україні вже не перший рік впрова-
джують інклюзивне навчання, тобто у 
прості класи вводять одну-дві дитини 
з особливими освітніми потребами. 
Але, за словами директора школи «На-
дія», для певної категорії дітей таке 
навчання необхідне і замінити його 
інтеграцією в загальноосвітню школу 
неможливо. 

З першого дня існування школи пра-
цює вчителем дефектологом Олена Валі-
гурська. Стверджує, що потреби у осо-
бливих дітей різні, тому навчати їх необ-
хідно за індивідуальними програмами.

 «Ці дітки потребують більше ува-
ги. Є такі, котрі навчаються за окре-
мо складеними програмами. Адже осо-
бливості їхнього розвитку не дозволя-
ють навчатися за звичайними. Вчите-
лі у нашій школі підходять індивідуаль-
но до кожного учня», — розповіла Оле-
на Валігурська.

Отже і вчителі школи, і вихованці та 
їх батьки з нетерпінням чекають на 
власне приміщення, сучасне обладнан-
ня та соціальну підтримку таких діток 
у суспільстві.

Наталія ПРОЦЕНКО, «Погляд»

• НА ЧАСІ •

ПЕРИПЕТІЇ ШКОЛИ «НАДІЯ»: 
вижити без власного приміщення та необхідного обладнання

Борислав БЕРИНДА, «Погляд»

Вартість хліба в містах Київщини (грн)
Сорт хліба Бориспіль Бородянка Васильків Бровари

Біла 
Церква

Фастів Обухів Ірпінь Вишгород

Пшеничний, 
вищий сорт 11.60 9.60 10.00 10.60 9.60 9.60 11.00 9.35 10.00

Пшеничний, 
перший сорт 13.10 11.70 11.65 12.00 10.40 11.70 12.40 11.99 11.00

Житній хліб 17.30 14.00 14.00 14.60 15.40 14.00 15.70 15.99 15.00

Чому дорожчає хліб?
Українське зерно останнім часом користується неабияким попитом 

за кордоном. І саме зростання ціни на зовнішніх ринках автоматично 
спричиняє подорожчання зернових. А отже — піднімається ціна бо-
рошна і на українському ринку. Це одна з основних причин. А інші — 
підвищення заробітних плат працівників у вітчизняній пекарській га-
лузі, підвищення цін на паливно-мастильні матеріали. Вочевидь, озву-
чене урядовцями прийдешнє підвищення ціни на газ також залишить 
свій «відбиток» на хлібному ціннику...

Що таке хлібний кошик?
Коли говорять про зростання ціни на хлібний кошик, мають на увазі 

суму вартості кілограму пшеничного хліба з борошна вищого ґатун-
ку, кілограму пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, кілогра-
му житнього хліба та батону. 

Наразі найбільша вартість кошика в Києві — близько 86 гривень. 
Найменша його ціна в Миколаївській області — 58 гривень.

Засновник і керівник Української асоціації постачальників торго-
вельних мереж, депутат Київської обласної ради Олексій Дорошенко 
у соціальній мережі Facebook зазначив, що за перші 8 місяців 2018 
року всі види хліба за даними асоціації подорожчали від 7% до 17%.

Олексій ДОРОШЕНКО,
засновник і керівник Української асоціації постачальників торговельних 

мереж, депутат Київської обласної ради
«Ми вважали, що хліб є настільки українським продуктом, 
та що Україна є житницею Європи, що він буде останнім 
продуктом, який ми будемо купувати дорожче, ніж наші 
західні сусіди. Але не так сталося, як гадалося… На почат-

ку тижня експерти Асоціації постачальників торговельних мереж 
порівняли вартість найдешевшого білого та чорного хліба в нашій 
країні та деяких країн Європейського Союзу. Як з’ясувалось, ми їмо 
вже не найдешевший хліб в Європі. У інтернет- гіпермаркеті Лит-
ви ви можете придбати найдешевший кілограм білого хліба за 
13,1 грн, Польщі — за 17,8 грн та України — за 19,2 грн. В Естонії його можна знайти за 69,5 грн. 
При цьому ймовірно, що хліб у цих країнах міг бути випеченим із українського зерна. Українські 
пекарі часто подейкують, що виробляти дешевий соціальний хліб є невигідним. Але приклад су-
сідніх країн показує, що це може бути вигідним навіть у Європі. На кінець вересня 2018 року се-
редня вартість білого хліба за даними офіційної статистики є 16,1 грн за кілограм із борошна 
першого ґатунку та 20,2 грн із муки вищого ґатунку. Оскільки інтернет-магазин гіпермаркета 
AUCHAN в Україні розрахований на столичного покупця, то варто пригадати, що хліб в Києві 
коштує значно дорожче: із муки першого сорту — 19,1 грн, а вищого – 32,2 грн. 
Чорний хліб виявився в нашій країні найдешевшим – цінник показав 19,5 грн за кілограм. Далі 
розмістилася Естонія з 27,9 грн, Польща — із 46,7 грн та Литва — із 52,2 грн. До кінця року вар-
тість хліба зросте ще в середньому на 5%. У січні причиною підняття вартості буде зростан-
ня мінімальної заробітної плати. Але оскільки підняття планується лише на 12%, то це при-
зведе до подорожчання до 3%»

Фото: ukranews.com
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Ірпінські чиновники (вони ж — 
«Нові обличчя» і партія забудов-
ників, вони ж — інноватори, ру-

шійна сила ірпінських покращень та 
перетворень, меценати і філантропи 
— останні сім слів, як на мене, можна 
писати в лапках) дуже люблять хизу-
ватися ірпінськими парками. Їхньою 
мімішністю, вишуканістю, ландшаф-
тними  родзинками, мангалами-оле-
нями та іншими дрібничками. Так їх 
гордість обкутує від «сотвореного», 
що вони залюбки там знімкуються, 
дріботять перед об’єктивами те-
лекамер, туди ж і усіх гостей міста 
екскортують на оглядини. А куди ще 
їх поведеш? На заплаву, котра більше 
скидається на смердюче болото? Чи 
на якусь із вулиць котроїсь із ірпін-
ських Ліній, де подекуди ні тротуарів, 
ні люків каналізаційних, ні  асфальту 
немає?  А може на «Синергію»? Не смі-
шіть. Там, аби прогулятися, потріб-
но всіх місцевих розігнати — занадто 
щільно заселена територія...

ПАРКИ, КАЖЕТЕ?
Насамперед, що таке парк?
Всезнаючий Інтеренет тлумачить це 

поняття так: парк – озеленена відкрита 
територія, призначена для відпочинку.

Нібито все сходиться. Однак не поспі-
шайте, є ще одне поняття. Йменується 
воно «сквер». Так от, все те ж розумне 
всесвітнє павутиння дає таке визначен-
ня: сквер — озеленена упорядкована 
територія всередині промислової або 
житлової забудови.

Тепер зрозуміли різницю? Якщо ні, то 
ще раз погляньте  на нібито Центральний 
парк в Ірпені. Наліво. Направо. Фрон-
тально. Спробуйте озирнутися. Окину-
ли поглядом масштаби будівництв? То у 
вас ще залишилась переконаність, що то 
парк? Парк??? 

КАЖЕТЕ, ПАРК?
Ви взагалі парки бачили? Про закор-

донні не йдеться. Можете подивитися 
на світлини. Мова про українські парки. 
Справжні і розкішні. У Білій Церкві. Або 
в Умані. У Харкові. Або ж навіть поряд, у 
Києві. Той же Голосіїівський імені Риль-
ського (так, саме того Максима Риль-
ського, чий будиночок у Ірпені навіть 
фашисти під час окупації не зруйнували, 
зате у липні 2015-го на його місці з’явив-
ся черговий супермаркет). Ви знаєте, 
яка площа цього парку? 130 гектарів! А 
«Олександрія» у Білій Церкві займає аж 
405 га. В Умані «Софіївка» — 179. В Яго-
тині — 131. В Броварах — 32. А в сусідній 
Бучі народ аж на 42 гектарах відпочиває.

А тепер спробуйте вгадати, яка ж площа 
головного парку Ірпеня. Ніколи не вгада-
єте. І не дивіться у Вікіпедію. Вона, м’яко 
кажучи, перебільшує інформацію про 
площу в 10 га. Немає там уже тих десяти 
гектарів. І ніхто не знає, скільки там їх за-
лишилося після чергового перерозподілу 
комунальних земель між забудовниками. 
Якщо 6-7 назбирається, то буде добре...

Ви і далі будете говорити, що Ірпінь — 
місто парків?

УКРАЇНСЬКА ШВЕЙЦАРІЯ? ВИ 
СЕРЙОЗНО?

Якщо всі аргументи, наведені вище, вас 
не переконали, то, можливо, наступні 
зможуть. Останнім часом по всій нашій 
великій країні ширяться агітки з Ірпеня. 
Їх знаходять у своїх поштових скриньках 
мешканці Івано-Франківська, Тернополя, 
Києва, Полтави, Львова, Черкас, Луцька, 
Вишневого, Вишгорода... На них — гарні, 
глянцеві краєвиди Ірпеня та Приірпіння 
із закликом переїздити в... «українську 
Швейцарію». Круто? Саме так забудов-
ники з «Нових облич» вирішили месе-
джувати потенційним інвесторам, щоби 
ті купували квадратні метри у цьому вже 
100 000-му місті.

Не буду знову нагадувати про інфра-
структуру, яка навіть для 50 тисяч меш-
канців наразі надто замала і застаріла. І 
про дитячі садки зі школами нічого не го-
воритиму. Якщо маленькі тернополяни 
чи францківці хочуть чекати  своєї чер-
ги у дитячі шкільні та дошкільні заклади 
роками — милості просимо до нас.

Єдине, про що хочу сказати — про 
Швейцарію. Чи є спільність у неї та Ір-
пеня? Мабуть, якась і є. Але не в якості 
життя та комфорті. І не в мальовничих 
краєвидах. І тим паче, не в парках та 
скверах. Власне, хотілося б запитати ір-
пінських піарників: а з якою швейцар-
ською територією ви порівнювали Ір-
пінь? З Берном? Цюріхом? Чи Женевою? 
І зрештою — звідки висновок, що це саме 
«українська Швейцарія»? 

Якщо порівнювали з Женевою, то мали 
б знати, що всі либонь парки зі скверами 
Ірпеня легко помістяться на території 
Женевського гольф-клубу, котрий за-
ймає площу понад 60 га. А парків і скве-
рів у 200 000-му місті на березі мальов-
ничого озера більше двох десятків. Їхня 
площа — майже 200 га. Це якщо не ра-
хувати сотні гектарів навколишніх лісів.

Якщо ж брати Цюріх (це місто має сьо-
годні мешканців близько 400 тисяч), то 
рекреаційні зони цього населеного пунк-
ту, котрий двічі був першим у номінації 
«Найкраща якість життя у світі», станов-
лять близько 300 га. 

Для прикладу скажу, що до вселенської 
забудови в Ірпені було приблизно 400 га 
зелених зон. Так кажуть старожили. За-

раз їх залишилось приблизно разів у 8 
менше. І всі вони «турботливо» порізані 
на «парки та сквери». Не дивно — парк 
з лісу зробити мабуть легше. Чи не так?

Але в Швейцарії так не роблять. Пар-
ки там закладають і вирощують десяти-
літтями. А ліси — велика недоторканна 
цінність. У Швейцарії 80% лісу, за свід-
ченням телеканалу ICTV, в приватних 
руках, але власник не має права без 
спеціального дозволу зрубати жодне 
дерево. Якщо вже йому це дозволять,то 
лише раз на 10 років. Навіть на вируб-
ку одного дерева потрібен спеціаль-
ний дозвіл лісника і переконливі аргу-
менти…

Це тільки про зелені зони. Про швей-
царську питну воду, чисте повітря, со-
ціальну сферу, про тротуари, котрі ми-
ються спеціальною технікою, прозорість 
влади краще не говорити, бо це інфікує 
вірусом когнітивного дисонансу навіть 
свідків покращень.

Тож схожі ми на Швейцарію?

ОСТАННІЙ АРГУМЕНТ...
Тут тільки цифри. Скільки коштують 

парки та сквери Ірпеня? Прошу зазначи-
ти, що їх «штампують» не за кошти «фі-
лантропів» та «меценатів», а  за гроші з 
міського бюджету, тобто кожен житель 
міста інвестує в них якусь частку  своїх 
фінансів. Так скільки вони коштують? З 
того, що останнім часом з’явилося у від-
критих джерелах: Парк письменників — 
15 000 000 гривень, Парк «Незнайко» (чи 
як його назвати правильно?) — близько 
30 000 000 гривень... 

Для прикладу: реконструкція парку 
«Перемога» у Броварах (площа 32 га) 
коштувала 8 000 000 бюджетних гривень. 
Там теж є доріжки, скульптури, лави для 
відпочинку, мангали...

Інший приклад. Бучанський міський 
парк. Площа 42 гектари. Він міському бю-
джету обійшовся у 12 000 000 гривень...

Ще є питання?

Лос-Анжелес, США
 Griffith Park

Лондон, Великобританія
 Richmond Park

Ванкувер, Канада 
Stanley Park

Перт, Австралія  
Королівський парк

Нью-Йорк, США 
Центральний парк

площа 1740 га площа 955 га площа 404 га

площа 400 га

площа 341 га

Біла Церква, 
парк «Олександрія»

Умань, парк «Софіївка» Київ, Голосіївський парк

Харків, 
Центральний парк

Черкаси, 
парк «Сосновий бір»

Бровари, Парк Перемоги

Буча, 
Бучанський міський парк

площа 405 га площа 179 га площа 126 га

площа 130 га площа 50 га площа 32 га

площа 42 га

ГЛЯНЦЕВІ ПАРКИ ІРПЕНЯ 
КРІЗЬ РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ

ОСЬ ЯКИЙ ВИГЛЯД МАЮТЬ СПРАВЖНІ ПАРКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Борислав БЕРИНДА, «Погляд»
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Унікальні своєю історичною минув-
шиною, культурними надбаннями, 
неповторними краєвидами і різно-
манітними пізнавально-розважаль-
ними родзинками Вишгород і Вишго-
родський район давно мали б стати 
відомим туристичним осередком, 
привабливим не лише для українських 
мандрівників, а й для інтуристів.

І хоча потоки екскурсантів до низки 
об’єктів, зокрема, Вишгородського 
історико-культурного заповідника, 

останнім часом помітно зросли, однак 
тієї популярності, на яку заслуговує 
регіон, він поки що не здобув. Головна 
причина — те, що кожен з надавачів 
туристичних послуг працював окремо. 
А туристи зазвичай звертають увагу на 
добре продумані туристичні програми, 
до яких входить і історико-культурна 
пізнавальна складова, й емоційна роз-
рядка, і власне прийом гостей — ком-
фортний транспорт, ночівлю, смачне 
харчування… 
Аби людина, 
д і з н а в ш и с ь 
щось нове, від-
почивши і за-
рядившись по-
зитивом, сказа-
ла: неймовірні 
враження, хочу 
сюди знову!

Саме так має 
стати завдя-
ки нещодавно 
у т в о р е н о м у 
т у ри с т и ч н о -
му кластеру 
Вишгородщи-
ни, мета яко-
го  — сформу-
вати потужну 
туристичну дестинацію. 18 жовтня іні-
ціатор створення ТурКластеру Крісті-
на Коваль зібрала керівників істори-
ко-культурних закладів та туристичних 
структур, представників готельно-рес-
торанного та рекламного бізнесу, гро-
мадських лідерів на робочу зустріч для 
обговорення концептуальних питань 
кластерної діяльності. Вони орієнтовно 
визначили керівний і координаційний 
склад кластеру, і в процесі спілкування 
напрацювали низку пропозицій щодо 
формування туристичного бренду 
Вишгородського району.

«В основу брендингу варто закласти 
історичну складову як домінуючу. А її 
поки що не вистачає. Вишгородський 
історико-культурний заповідник має 
площу понад 60 гектарів, але значна ча-
стина історичної території зайнята 

сучасною забудовою, і власники садиб по-
декуди не погоджуються навіть на архе-
ологічні дослідження. Однак там, де це 
можливо, потрібно облаштувати такі 
осередки, які б відображали славетне ми-
нуле Вишгорода. Можливо, таким став 
би стилізований майданчик, створений 
за прикладом парку «Київська Русь» у 
передмісті Києва, де можна було б про-
водити квести, реконструкції тощо. 

Тут має з’явитися більше арт-об’єктів 
з історичним підґрунтям. А ще доціль-
но облаштувати місто майстрів, адже 
Вишгород здавна був відомий ремесла-
ми — гончарним, ливарним, склоробним 
тощо. У Вишгороді багато креативних 
людей, неймовірний ландшафт, цікаві 
локації. Потрібне об’єднання. І наполег-
лива системна постійна робота — не 
лише щодо внесення пропозицій, а й щодо 
активного їх втілення», — підкресли-
ла майбутній президент туристично-
го кластеру Вишгородщини, директор 
Вишгородського історико-культурного 
заповідника, кандидат історичних наук 
Влада Литовченко.

«Немало туристів цікавляться патрі-
отичними екскурсіями, є гіди, які фахово 
їх проводять, і це теж варто врахува-
ти. Людей цікавлять місця з легендами. 

Непересічних об ’єктів на Вишгородщині 
багато, то ж варто розробляти багато-
денні маршрути», — зауважив відомий 
краєзнавець Геннадій Межигірський.

«Під час планування туристичних 
програм варто залучати і потенціал 
сіл району, а там багато унікального: 
приміром, у Сухолуччі є закинута фа-
брика з лозоплетіння, а це традиційний 
для цієї території промисел», — розпо-

віли представ-
ниці «Центру 
забезпечення 
д е р ж а в н о ю 
атрибутикою» 
Ліана Флорін-
ська та Юлія 
Савіна.

«Орієнтую-
чись на збіль-
шення потоку 
туристів, не-
зайве органі-
зувати школу 
екскурсоводів. 
Варто зроби-
ти акцент 
на родинний 

туризм», — запропонував науковий 
співробітник Вишгородського істо-
рико-культурного заповідника Ва-
дим Перегуда.

«Аби об’єднати представників ту-
ристичної індустрії, варто провести 
конференцію, під час якої б усі, хто 
хоче долучитись до справи, розповіли 
про свої наміри і очікування», — дода-
ла представник порталу «Tophotels» 
Юлія Сало.

Під час зустрічі прозвучало ще багато 
конструктивних пропозицій. В резуль-
таті складено план на найближчий час.

Заплановано перший тренінг і за-
гальне зібрання представників най-

більш зацікавлених структур: готе-
льєрів, рестораторів та туристичних 
агентств Вишгородского району. А 
ще — організація Школи гідів, заняття 
у фокус-групі для провідних туропера-
торів і турагентств України, прес-кон-
ференція тощо. «Звичайно ж, ми хочемо 
бути соціально відповідальними, то ж у 
планах і цей напрямок, для початку — 
організація круглого столу для пред-
ставників дитячих будинків сімейного 
типу», — зауважила Крістіна Коваль.

Отже, ТурКластер робить перші кро-
ки. Ініціативність і налаштування на 
успіх активістів цієї справи перекону-
ють — скоро Вишгородщина стане по-
тужним туристичним осередком!

Прес-служба Вишгородського 
історико-культурного заповідника

Вишгород стане привабливим для українських мандрівників: 
туристичні пакети вже готують

Новинки міського музею: унікальна амфора та дивовижні плетені звірятка  
Вишгородський музей давньоруського 

гончарства поповнився цікавими екс-
позиціями. Тепер кожен відвідувач може 
доторкнутися та навіть посидіти на 
скульптурах — добрих, позитивних 
звірятках таких як корова, кінь, свиня, 
півень та чимало інших. Вони лягли в 
основу виставки «Плетене диво».

«Жанр лозоплетіння, траво-
плетіння є характерним 
для цього регіону, для Ки-

ївської області. З лози, з натуральних 
матеріалів можна зробити такі тран-
сформаційні анімалістичні фігури, які 
не лише характеризують народний 
промисел, а й цікавий для відвідувачів. 
На сьогоднішній день музей перебирає 
на себе функції не лише збереження, 
охорони і демонстрації. А перш за все 
музей повинен зацікавити відвідувачів. 
Ми як менеджери, повинні відчувати 
попит», — розповіла директор Вишго-
родського історико-культурного за-
повідника, кандидат історичних наук 
Влада Литовченко.

Автор Павло Даниленко займається 
плетінням з рогози вже 35 років. Розпо-

відає, що на створення великих звірят 
витрачає близько двох тижнів. Каже, 
людям такі вироби до вподоби і їх ча-
сто купують. Звірятами прикрашають 
не тільки музеї, а й будинки, а торбинки 
та капелюхи купують для себе — адже 
вироби унікальні, зручні та екологічні. 
Найпопулярніші — лапаточки (маленькі 
капці). Вони є оберегом.

«Значення оберегу — щоб сім’я в парі 
жила. Часто дарував дівчатам ці лапо-
точки. Через рік-два зустрічав їх знову — 
вони казали, що пару знайшли. Якщо 
пари немає, беріть лапоточки і туди 
вставляйте шишку — щоб довго жили, 
каштан — щоб мудрі були, горіх — розум, 
жолудь — щоб був достаток», — розпо-
відає автор виставки.

Також у музеї відбулося відкриття онов-
леної археологічної експозиції «Ремесла 
вишгородського посаду», сформованої за 
матеріалами досліджень Вишгородської 
археологічної експедиції 2012-2017 років.

Вишгород, як зазначають науковці, мі-
сто ще недостатньо вивчене в археологіч-
ному плані. Його землі багаті на історич-
ні знахідки. Оновлена експозиція містить 
чимало унікальних речей.

Одна з них — амфора ХІ-ХІІ ст., яка по-
трапила до Вишгорода з причорномор-

ських земель, а саме з території сучасної 
Італії. За нею можна відстежити, з якими 
країнами торгувала Київська Русь.

Археолог Вишгородського істори-
ко-культурного заповідника Маргарита 
Чимирис запевняє, що Вишгород ХІ-
ХІІІ  ст. був досить заможним, судячи зі 
старовинних прикрас.

«Тут представлено перстень, що гово-
рить про певну статусність вишгород-
ського населення. Місто славиться як 
ремісничий, гончарний центр. Навіть 
прості працівники тоді могли собі дозво-
лити прикраси», — пояснила археолог.

Також в експозиції представлені своє-
рідні давньоруські товарні знаки — клей-
ма на денцях горщиків, фрагменти ста-

ровинного рукомийника: це досить рід-
кісна знахідка, що в такому рукомийнику 
контролювався витік води.

За словами співробітників ВІКЗ, вишго-
родська земля зберігає чимало унікаль-
них речей, тому варто кожному місцево-
му жителю відповідальніше ставитися до 
знахідок на власній ділянці.

Наталія ЄРОФЕЄВА, «Погляд»

ДЕНЬ БІЙЦЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОБОРОНИ

У Вишгороді на території частини Наці-
ональної гвардії України відзначили День 
бійця територіальної оборони. Другий 

рік поспіль свято відзначають у першу суботу 
жовтня.

Розпочалося воно з шикування гвардійців та 
урочистої частини. Згодом гості мали змогу 
ознайомитися з військовою технікою — броне-
транспортерами та бронеавтомобілями україн-
ського виробництва. 

«Кожна машина по-своєму є унікальною. Є ав-
томобілі такі як «Спартан». Це авто, в якому 
можна заїхати у маленьку вуличку для висад-
ки групи, наприклад, десанту. Висадив і їдеш 
за ними, вони прикриваються машиною. А от 
БТР — машина, яка в полі, на відкритій місце-
вості використовується», — пояснив старший 
сержант Національної Гвардії України Едуард 
Дмуховський.

Гвардійці продемонстрували зразки стрілець-
кої зброї, яка є сьогодні в українській армії. 
Бажаючі мали змогу детально ознайомитися з 
усіма екземплярами.

«Можна побачити сучасні зразки зброї вироб-
ника «Форт». Тут представлені зразки помпо-
вої рушниці «Форт 500T». Також «Форт 600». 
Зараз вони всі виставлені у нас на озброєн-
ня», — розповів помічник начальника служби 
озброєння Володимир Відутов.

Відзначення Дня бійця територіальної оборо-
ни у Київській області започатковано за ініціа-
тиви голови Київської обласної державної ад-
міністрації Олександра Горгана. Він зазначив, 
бійці територіальної оборони, це резервісти - 
цивільні люди, які у випадку потреби зможуть 
підставити плече військовим. 

«Коли агресор здійснює повномасштабну оку-
пацію держави, саме резервісти навчені без за-
собів електронної комунікації організовуватися 
у мобільні групи, конспіруватися і здійснювати 
організований збройний опір», — стверджує го-
лова Київської обласної державної адміністра-
ції Олександр Горган.

Під час відзначення Дня бійця територіальної 
оборони учасники продемонстрували уміння з 
вогневої, медичної, інженерної та спортивної 
підготовки.

Олександр МЕРЕЩЕНКО, «Погляд»
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Затишне і гостинне Гельсінкі. Це ста-
ровинне місто, засноване 1550 року, 
вражає своєю чистотою, затишком і 

гостинністю. Потрапивши до столиці Фін-
ляндії, обов’язково відвідайте порт, звідки 
щодня відправляються круїзні лайнери. У 
центрі міста дивує все: і величний Кафе-
дральний собор, і Сенатська та Ринкова 
площа, де можна краще пізнати північний 
характер. Обов’язково відвідайте церкву 
в скелі, за сірими кам’яними стінами якої 
струмками стікає вода, звучить органна 
музика, а свічки створюють заспокійливу 
романтичну атмосферу.

Лапландія та Санта-Клаус
Одне з найвідоміших і найулюбленіших 

місць Фінляндії — Лапландія. Саме тут 
розташована резиденція Санта-Клауса 
(по-фінськи — Joulupukki). Саме сюди 
мріють потрапити ті, хто вірять у казку. 

Живе він на таємничій горі Корватунту-
рі, яка за формою нагадує вухо. Оскільки 
точне місце розташування його будинку 
утаємничене, Санта відкрив офіс і пош-
ту, які працюють цілий рік, в Рованіемі. В 
його апартаментах завжди панує тепла і 
привітна атмосфера. 

Бажаєте здивувати рідних листом із каз-
ки? Чарівна пошта реалізує ваші ба- жан-
ня. А ще поринути у казку вам допоможе 
подорож до Санта-парку та перетин лінії 
Північного Полярного Кола, яка прохо-
дить через поселення-резиденцію Санти. 

Її можна переступити, пе-
рестрибнути, переїхати... 
А після цього — отрима-
ти оригінальний сертифі-
кат, що підтвердить вашу 

участь в цьому унікальному заході. Фото 
на добру згадку зі справжнім Сантою не 
залишає байдужими ні дітей, ні дорослих. 

Сафарі-туризм 
На оленях.  «Екологічно чиста» розвага — 

їзда на оленях — древній спосіб пересуван-
ня саамів. Для туристів  прогулянки на оле-
нях по зісніженій  Лапландії тривають від 
10 хв до кількох годин. Олені зазвичай бі-
жать  повільно, тому такі поїздки підходять 
навіть малечі. До того ж, вам запропонують 
навчитися самому керувати упряжкою та 
навіть отримати «водійське посвідчення». 

На собачих упряжках. Пересування 
на  оленях для вас занадто повільні? Тоді 
команда хаскі покаже вам, що таке швид-
кість. Довжина маршруту може бути від 2 
км до 25 км, а пролягає він навколо озер 
по засніженому лісу. Після закінчення са-
фарі ви відвідаєте розплідник, де ближче 
познайомитеся з чарівними сибірськими 
хаскі, їхніми щенятами та вовкодавами. І, 
звісно ж, отримаєте «водійське посвідчен-
ня» вправного керманича упряжок хаскі. 

На снігоходах. Бажаєте справжнього 
екстриму? «Mint Travel» вам допоможе в 
цьому. Відчути зимову прохолоду і пов-
ною мірою насолодитися красою пейза-
жів, якими пишається Фінляндія, вам до-
поможе швидка прогулянка на снігоході. 
Спеціально для вас буде розроблений 
унікальний маршрут, який пролягатиме 
через наймальовничіші ділянки доріг. 

Сани та лижі 
Як щодо того, щоб помилуватися пів-

нічним сяйвом прямо в засніженому лісі? 
Або викупатися в променях сонця в са-
мому серці дикої Арктики? На курортах 
Фінляндії створені всі умови для катан-
ня на бігових та гірських лижах, санках, 
ковзанах і снігоступах. До речі, милува-
тися Північним сяйвом ви зможете в без-
хмарні дні в період з вересня по березень. 

Фінська сауна 
Не лише гарячими напоями вміють грі-

тися жителі Фінляндії. Перевірити один із 
методів зігрівання, що зберігся до наших 
днів ще з давніх-давен, ви зможете само-
стійно, і для цього не завжди потрібно 
залишати апартаменти готелю. Так, ми го-
воримо про справжню фінську сауну, яка 
є навіть у будівлі парламенту Фінляндії. 
Зимові морози допомагають відчути всю 
красу контрасту температур, коли після 
гарячої сауни ви мужньо потрапляєте в 
ополонку або пірнаєте в сніжний замет. 

Кулінарна культура Фінляндії безпосе-
редньо пов’язана з первозданною приро- 
дою цього регіону, і саме тут чудове місце 

для дегустації свіжих продуктів з північних 
лісів і водойм. Класичні фінські страви — 
калакукко (традиційний фінський житній 
пиріг з начинкою з риби), лососевий суп, 
смажені на грилі ковбаски, житній хліб, 
чорничний пиріг, рагу з оленини, лапланд-
ський сир, лакричні цукерки і класичний 
фінський шоколад.

Де оселитися? Готелі у Фінляндії, як пра-
вило, розташовані у центрі гірськолиж-
ного курорту, ближче до схилів — апар-
таменти, будівлі, що мають кілька входів. 
Дуже часто комплекс такого роду апарта-
ментів являє собою ціле невелике містеч-
ко зі своєю інфраструктурою: ресторана-
ми, барами, магазинами, пунктами орен-
ди спорядження, фітнесом і басейном. 

Новорічне святкування 
Новорічна вечеря і спеціальна шоу-про-

грама — неодмінні складові свята на гір-
ськолижних курортах Фінляндії. Навко-
ло святкова ілюмінація, гарно оздоблені 
ялинки, зимові розпродажі, феєрверки і 
урочисті заходи. Тож не баріться — бро-
нюйте квитки на прямих чартерних рей-
сах на Новий Рік і Різдво з Києва до фін-
ської Лапландії. Обрати комфортні готелі, 
апартаменти або котеджі вам допоможуть 
професійні менеджери «Mint Travel». 
Всього 2,5 години перельоту — і ви в каз-
ковій країні! Гарного вам відпочинку!

• ПРО ВСЕ ПОТРОХУ •

Поповнення у Київському морі:
ВІДБУЛОСЯ ЗАРИБЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО 

ВОДОСХОВИЩА З 1 листопада 2018 року до початку весня-
но-літньої заборони на період нересту 
водних біоресурсів 2019 року встанов-

люється заборона на любительський, про-
мисловий, спортивний вилов, видобування 
піску та гравію, проведення будівельних, 
днопоглиблювальних та інших робіт у межах 
зимувальних ям. Це регламентується наказом 
Управління Державного агентства рибного 
господарства у м. Києві та Київській області 
№ НОД-110/6 від 22 жовтня 2018 року. 

Зимувальна яма — це поглиблена ділянка дна 
водного об’єкта, де скупчуються водні біоре-
сурси в зимовий період. При зниженні темпера-
тури у водоймах нижче 8 градусів починається 
зимова міграція до місця зимівлі. Рибоохорон-
цями Київщини спільно з Інститутом рибного 
господарства НААН України та представника-
ми спеціальних товарних рибних господарств 
(СТРГ) було проведено дослідження водойм. В 
результаті, цього року кількість зимувальних 
ям збільшилася. З картою зимувальних ям на 
Київщині можна ознайомитися за посиланням 
https://goo.gl/jqDXPe.

У цей період у риби різко знижується актив-
ність, знижується частота серцевих скоро-
чень, сповільнюються реакції на подразники, 
практично пов-
ністю припиня-
ється споживан-
ня їжі, уповіль-
нюється інтен-
сивність росту. 
Для браконьєрів 
риба стає «лег-
кою здобиччю». 
Вони безжаліс-
но виловлюють 
водні біоресур-
си заборонени-
ми знаряддями 
лову, не дума-
ючи про непо-
правні наслідки своїх дій та винищують риб-
ні запаси.

Проводити любительський вилов риби доз-
воляється поза межами зимувальних ям вуд-
ками з блешнею вертикального блесніння з 
гачком не більше №10 та не більше 5 гачків на 
рибалку, в межах добової норми у 3 кг.

З метою створення сприятливих умов 
для зимівлі водних біоресурсів, їх охоро-
ни, відтворення та раціонального вико-
ристання Київський рибоохоронний па-
труль буде посилено патрулювати водойми. 
«Заборона на вилов риби на зимувальних ямах 
є не менш важливою, ніж заборона у весня-
но-літній період під час нересту. Винищуючи 
рибу взимку - ви відбираєте у неї можливість 
віднереститися навесні та примножити риб-
ні запаси. Напередодні заборони буде проведе-
на нарада з користувачами (промисловиками) 
Київщини з метою дотримання ними даної за-
борони», — наголосив начальник Київського 
рибоохоронного патруля Володимир Мухін.

Закликаємо громадян дотримуватись вста-
новленого природоохоронного законодав-
ства. У разі виявлення порушення — про-
хання оперативно повідомляти на «гарячу 
лінію» Київського рибоохоронного патруля 
за номерами телефону: (068) 642-80-26 та 
(099) 341-73-18.

Довідкова інформація: За порушення правил 
рибальства передбачена адміністративна та 
кримінальна відповідальність — штрафи від 
34 до 6 800 грн. або позбавлення волі, строком 
до 3 років з конфіскацією знарядь лову та не-

законно добутих 
водних біоресур-
сів. Окрім штра-
фу, за незаконний 
вилов правопо-
рушнику нарахо-
вується збиток за 
кожну виловлену 
рибину, незалеж-
но від її розміру, 
згідно затвер-
джених такс, 
а саме: карась, 
йорж звичайний, 
окунь — 17 грн., 
підуст, плоски-

рка — 34 грн., краснопірка — 68 грн., плітка, 
клепець, синець — 85 грн., лящ — 170 грн., 
білий амур  — 255 грн., сом — 425 грн., су-
дак — 510 грн.

Джерело: Київський рибоохоронний 
патруль

На Київському водосховищі відбулося зариблення. Рибалки Київського моря 
вже не вперше зариблюють води басейну Дніпра. 

50 тисяч особин товстолоба та бі-
лого амура випускають у во-
дойму для того, щоб відновити 

біоресурси Київського водосховища та 
очистити його.

Саме білого амура та товстолоба нази-
вають санітарами водойми. Вони допо-
магають позбутися зарослей небезпеч-
них водоростей, які не дають рибі роз-
множуватись. До того ж, сюди запуска-
ють таку рибу, яка самостійно нерести-
тись не може. 

«Якщо у нас щука, лящ, судак не-
рестяться у природних умовах, то 

товстолоба та білого амура ми повинні взяти у розвіднику і привезти для все-
лення у Київське водосховище, бо він не нереститься», — пояснює голова Асо-
ціації рибалок-промисловців Київського водосховища Микола Шинкаренко

Програма державного зариблення цього вересня запрацювала вперше за 10 
років. Раніше щороку рибалки зариблювали водойму своїм коштом. 

«Ми зариблюємо кожен рік. Буває так, що на рік по два рази — весною і восе-
ни», — розповідає голова Асоціації.

Активно рибалки працюють і під час нерестового періоду. Навесні задля кра-
щого нересту на водоймах встановлюють гнізда. 

Рибалки спільно з науковцями облаштували їх близько двох сотень. Тепер 
держава виділятиме кошти не лише на зариблення Київського водосховища. 
Програма розрахована на відтворення всього басейну Дніпра. Попри це рибал-
ки планують ще два етапи зариблення власним коштом.

Увага! Зимувальні ями!

Олександр МЕРЕЩЕНКО, «Погляд»

Фінляндія — чарівна казка  
в реаліях буднів

Організувати казковий відпочинок напередодні новорічно-різдвяних свят 
вам допоможе компанія «Mint Travel».

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

ГОРОСКОП НА ЛИСТОПАД

ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ ВЕСЕЛА СВІЖИНА

Чоловік подарував квіти. Тепер ось ду-
маю, чи я добре себе вела, чи він погано.

***
Із випуску новин:
— І єдина хороша новина — наша 
передача добігла кінця.

***
Судячи з наших зарплат, праця обла-
городжує людину... а не годує.

***
 Цікавий факт: середньостатистичній 
дівчині за одну сварку може стати все 
ясно до 48-ми разів.

■ Як листопад дерев не обтрусить, довга зима бути му-
сить.

■ Сильний північно-східний вітер у листопаді — бути 
дощу або мокрому снігу.

■ Грім у листопаді — на малосніжну зиму, але на рік вро-
жайний; якщо загримить при місяці уповні — хліб уро-
дить на полях, а в долинах буде поганий.

■ Журавлі у вирій першими відлетіли — холоди при-
йшли, лебеді рушили — настала пора заморозків, гуси у 
вирій — буде сніг.

■ Червоний колір сонця, місяця — похолодає, випаде 
сніг.

ВІДПОВІДІ ДО СКАНВОРДУ З №11

За даними сайту www.meteo.ua

Овен. У листопаді зірки радять 
Овнам зняти «рожеві окуляри», 
не впадати у відчай і зібратися з 

силами — це допоможе вам знайти до-
рогу до особистого щастя.

Телець. Тельцям рекомендуєть-
ся набратися не лише витримки і 
самовладання, але й сміливості — 

тоді на горизонті не залишиться жодної 
хмаринки.

Близнюки. Швидше встаньте з 
улюбленого дивана і намагайтеся 
використати всі шанси й перспек-

тиви, які подраує вам доля, щоб вже на-
весні зібрати «багатий урожай».

Рак. У Рака в листопаді буде ба-
гато всього — сюрпризів, пере-
живань і знайомств. Останній мі-

сяць осені підготував для вас чимало 
вигідних пропозицій, але розглядайте їх 
виважено.

Лев. Вам набридла щоденна рути-
на? Листопад — сприятливий мі-
сяць для Левів, який допоможе 

вам все змінити.
Діва. Діві зірки не радять з усіма 
підряд ділитися секретами осо-
бистого життя. Зараз навколо вас 

чимало заздрісників і суперників.
Терези. Терезам не завадить ста-
ти впевненішими в собі, щоб за-
воювати прихильність гідних 

людей. Тим паче, що зараз одна ваша 
усмішка здатна викликати фурор.

Скорпіон. У листопаді на вас 
може збільшитися моральний 
тиск з боку родичів і друзів. Тому: 

терпіння і тільки терпіння!
Стрілець. Релаксація і йога до-
поможуть Стрільцям відновити 
психічний стан. Не переживайте 

через дрібниці, а дивіться на світ опти-
містичніше.

Козеріг. Козеріг буде так наполег-
ливо працювати, що колеги і шеф 
стануть більше його поважати. 

Але не забувайте і про відпочинок, щоб 
не підірвати своє здоров’я.

Водолій. У робочій сфері у вас 
все буде вдаватися, а з фінансами 
і зовсім проблем не буде. Сміливо 

купуйте все, що душа забажає.
Риби. Тонка натура Риб заважає 
їм швидко адаптуватися до змін 
погоди. Ваш настрій буде постій-

но змінюватися, тому вам потрібно кон-
тролювати свій емоційний стан.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ЛИСТОПАД ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР НА ЛИСТОПАД

21  — Собор Архистратига Михаїла і всіх Небесних Сил 
безплотних

22  — Ікони Божої Матері «Скоропослушниця»
25  — Ікони Божої Матері «Милостива»
26  — Святителя Іоана Золотоустого
27  — Апостола Пилипа
28  — Початок Різдвяного посту (28.11.2018 — 6.01.2019)
Різдвяний піст: 28, 29, 30
Одноденні пости: (середа і п’ятниця) 2, 7, 9, 14, 16,  

21, 23

Магнітосфера спокійна
Магнітосфера збурена
Магнітна буря

з 10 по 26 листопада

 Стан здоров’я під час магнітних коливань можна полегшити за 
допомогою хорошого відпочинку, збалансованого харчування і 
прогулянок на свіжому повітрі.

Інгредієнти на 8 порцій: 
    • Великий гарбуз • Один кі-
лограм яловичини • 3 ст. л. рос-
линної олії • Один стакан води 
• П’ять середніх картоплин • 
Чотири морквини • Один со-
лодкий болгарський перець • Чо-
тири 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, моркву, со-
лодкий перець, подрібнений 
часник, цибулю, а також сіль 

і перець. Додайте трохи води 
і залиште суміш тушкуватися 
протягом двох годин. Потім 
додайте помідори.

2. У гарбузі слід зрізати кри-
шечку 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 зачерпува-
ти зі стінок м’якоть овоча.

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

МАГНІТНІ БУРІ У ЛИСТОПАДІ СМАЧНОГО!

ПОГОДА

Коли краще ловити рибу 
в листопаді:
• Хороше клювання: 

30 листопада.
• Середнє клювання:

10-18 листопада.
• Погане клювання: 19-22 ли-
стопада.

КАЛЕНДАР РИБАЛКИ


