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Забезпечити кожного українця пов ним холодильником м’яса та безпеч ною шаурмою; зробити так, щоб 
україн ські лікарі й учителі не їхали в Польщу мити туалети; перейменувати державу на УНР; об’єднати 
церкву й державу, да вати щоденний безоплатний хліб; ство рити податковий рай і давати дотацію 5 
тис. грн на корову — це лише невели ка частина пропозицій із програм кан дидатів у Президенти України. 
Так за кого голосувати?

Рух Чесно та ІА «Погляд» намагалися знайти підказки для майбутніх виборців

М’ЯСО, ШАУРМА ТА БЕЗКОШТОВНИЙ ХЛІБ: ОБІЦЯНКИ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ

БУЧАРЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА
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“ У нас немає стихійного розвитку. 
Ми відповідально розвиваємося 
і реалізуємо намічене відповідно 
до наявної стратегії Генерального 
плану Бучі

ПОГОДА

У НОМЕРІ:

 Про Бучанську ОТГ  Стратегія розвитку територій  Про Генеральний план Бучі  Гучні вислови та законність  Школи та дитсадки в Бучі 
Ч И Т А Й Т Е  у  р о з г о р н у т о м у  і н т е р в ’ ю  м і с ь к о г о  г о л о в и  Б у ч і  А н а т о л і я  Ф е д о р у к а

У БУЧІ ДІТИ РЯТУВАЛИ 
ПЕРШОЦВІТИ

ДЕНЬ            НІЧ

*За даними сайта GISMETEO.UA

На Міжнародному 
фестивалі-конкурсі 

«Слов’янський 
вінець», що проходив 

у Києві, серед 
150 вокалістів 
Кирило Свита 

вчергове достойно 
представив Бучу 

і рідну Україну.

ЗА КОГО ГОЛОСУВАТИ? 

стор. 4-5

стор. 2

НОВИЙ «РЕКОРД» 
ОВЕРКА: 
на депутата-забудовника 
складено... 83 протоколи 
від НАЗК

стор. 6

ДЕРЕВА ПІД НІЖ
В Бучі зрубали сосни, 
яким було 70 років

стор. 6
СПІВОЧИЙ ТАЛАНТ З БУЧІ

стор. 7

стор. 3

Ч инний депутат Бучанської 
міської ради Олександр Та-
можній несвоєчасно повідо-

мив НАЗК про зміни у декларації — 
не вписав придбання авто LEXUS 
LS 460, яке коштує 210 тис. грн.

За порушення вимог фінансо-
вого контролю на  засіданні На-
ціонального агентства з питань 
запобігання корупції прийняті 
рішення щодо 88-ми адмінпро-
токолів. Одне з них стосується 
згаданого бучанського депутата.

Він несвоєчасно повідомив 
до  НАЗК про суттєві зміни в  майновому стані 
у  зв’язку з придбанням автомобіля LEXUS LS 
460, вартість якого сягає 210000 грн. Тепер його 
долю вирішуватиме суд.

Відповідальність за  неповідомлення або 
несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни 
у  майновому стані передбачена ч.  2  ст. 172–
6 КУпАП та тягне за собою накладення штрафу 
від 100  до  200  неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (від 1700 до 3400 грн).

За даними інформаційних дже-
рел, Таможній придбав згадану 
машину напередодні новорічних 
свят. У  декларації депутата за-
значена вартість транспортного 
засобу — 210 тис. грн (7,5 тис. до-
ларів).

Проте ринкова ціна стартує від 
13  тис. доларів. Тому виникла 
підозра, що він ухиляється від 
оподаткування. А ось сам Тамож-
ній запевняє, що на вартість при-
дбаної машини суттєво вплинула 
необхідність ремонту двигуна.

За декларацією, народний обранець протя-
гом останніх 0,5  року не  отримував доходів. 
Правда, за словами Таможнього, на плаву його 
тримають накопичені колись заощадження та 
дружина, яка працює.

ЗМІ констатують, що депутат придбав авто 
саме після проведення акцій поблизу Бучан-
ської міської ради та поруч з будинком громад-
ського діяча і власника інтернет-провайдера 
компанії “Бест” Олексія Зіневича.

Вони припускають, що на  організацію таких 
заходів Таможній отримав замовлення від 
екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка. Це, 
мовляв, і помста за  його громадянську пози-
цію, і тактичний маневр, щоб відволікти увагу 
від скандальної ірпінської сесії, на якій протяг-
ли оновлений Генплан.

У згаданих акціях брали участь найняті ті-
тушки, що руйнували паркан, та особи похило-
го віку, які не могли чітко пояснити суть своїх 
протестів.

ТАМОЖНІЙ «ЗАБУВ» ПРО «ЛЕКСУС»: 
НАЗК нагадало бучанському депутату про зміни у його декларації
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 ПРАКТИЧНІ РЕЧІ

 КОРИСНО

 СУСПІЛЬСТВО  РОЗВАГИ

НОВА ДОПОМОГА ДЛЯ 
БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ

В БУЧІ ДІТИ РЯТУВАЛИ ПЕРВОЦВІТИ

Д іти з азартом рили лунки та 
отримували останні наста-
нови по садівництву.

«Садимо цибулинку так, щоб 
корінчик ріс в землю, а росто-
чок — вгору до сонечка», — слу-
хали поради від вихователя діт-
лахи.

Інструктаж пройшли — і до спра-
ви. Висаджували діти як цибули-
ни, так і паростки квітів. Дбайливо 
руками малеча загрібала землю. 
Працювали обережно, бо знають 
цінність первоцвітів.

«Первоцвіти занесені в Черво-
ну Книгу України, ті, які їх зрива-
ють, незалежно від їхнього віку 
та статусу, є живодерами та 
браконьерами. Ми саджали цибу-
линки та пророщені квіти, і вони 
будуть розростатися по всьому 

лісі», — розповіли журналістам ІА 
«Погляд» вихованці дитячого са-
дочка в Бучі Таміла та Стася.

Акція з порятунку підсніжників 
проходить щороку – в рамках 
просвітницької роботи Міністер-
ства екології. Але цього року в 
Бучі до висадження квітів впер-
ше долучили дітей. Це ініціати-
ва  голови екологічної організа-
ції «Крила птаха» Марії Микитюк

«Екологічна освіта дітей на-
шого регіону дуже важлива. І 
саме від них залежатиме, на-
скільки ми збережемо ось це 
біо різноманіття», — зауважила 
Марія Микитюк.

Всього діти висадили 250 пер-
воцвітів. Якщо їх не зриватимуть, 
вони будуть квітнути ще багато 
років.

LARP — ГРА ЖИВОЇ ДІЇ:  
У БУЧІ ДЕМОНСТРУВАЛИ 
НОВІ РОЗВАГИ

МОЛОДІЖНИХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗАПРОШУЮТЬ У БУЧУ

23-26 квітня до Бучі з’їдуться керівники 
молодіжних центрів, молодіжні праців-
ники, менеджери молодіжних проектів, 
працівники структурних підрозділів, від-
повідальні за роботу з молоддю, усі ті, хто 
дотичний до роботи з молоддю та хоче 
підвищити свої менеджерські компетен-
ції під час 23-го Всеукраїнського тренінгу 
«Ефективний менеджмент молодіжних 
центрів».

Мета навчальної програми – посили-
ти спроможність команд молодіжних 
центрів в Україні, надавши їм знання та 
навички з основ менеджменту молодіж-
ного центру. А ще – підтримати команди 
в розбудові соціальної згуртованості міс-
цевих громад, у тому числі щодо сталої, 
системної, планованої роботи центру, 
задля розвитку молодіжної політики та 
молодіжної роботи.

У Департаменті молодіжної політики 
Міністерства молоді та спорту України за-
уважують, що це навчання дасть можли-
вість слухачам  удосконалити свої знання 
та практичні навички з управління мо-
лодіжними просторами різних форматів, 
дізнатись більше про роботу подібних 
молодіжних центрів, які працюють у сві-
ті та в Україні, і безумовно, стати членом 
спільноти працівників молодіжних цен-
трів, де завжди можна проконсультува-

тись, отримати пораду і підтримку від ко-
лег-однодумців!

Програма включає такі тематики: до-
слідження молоді громади та різнома-
нітність форм досліджень потреб молоді, 

аналіз ключової проблематики; форму-
вання навичок для працівників центрів 
щодо планування, прогнозування та 
вимірювання результатів позитивного 
впливу центру на молодь громади; ство-
рення простору молодіжного центру, 
ураховуючи заплановану програмну ді-
яльність; ефективна робота команди мо-
лодіжного центру, зовнішні та внутрішні 
комунікації в колективі, брендинг та по-
зиціонування центру; створення волон-
терських рухів при молодіжних центрах; 
зустрічі з представниками та експертами 
у сфері молодіжної роботи та розвитку 
молодіжних центрів в Україні; кейси з 
досвіду роботи діючих молодіжних цен-
трів України тощо.

Організатори заходу: Міністерство мо-
лоді та спорту України, програма «Ак-
тивні громадяни» від Британської ради 
в Україні, ГО «Молодіжна Платформа», 
Асоціація молодіжних центрів України 
у партнерстві зі структурними підроз-
ділами з питань молоді Київської, Сум-
ської, Дніпропетровської облдержадмі-
ністрацій.

Окрім Бучі, 23-26 квітня тренінгові нав-
чання відбудуться ще на двох локаціях: 
4–7 червня — у Сумах і 16–19 липня — у Дні -
п рі. Зареєструватися на навчання можна 
до 5  квітня.

У Бучі в приміщенні Пластового виш-
кільного центру пройшла Міжнародна 
конференція PORTAL 7. Її організувала 
International LARP Academy.

Міністерство молоді та спорту України проведе у Бучі 23-й Всеукраїнський тренінг «Ефективний менедж-
мент молодіжних центрів» . Естафету підхоплять Суми і Дніпро.

Багатодітні сім’ї будуть отримувати що-
місячну допомогу на третю і наступних ді-
тей до 6 років обсягом 1700 грн, починаючи з 
1 квітня. Відповідне рішення було ухвалено під 
час засідання уряду.

З лопатками в руках, підстрибуючи від нетерпіння, школярі та вихованці дитсадків Бучі йшли до місцевого 
парку. Адже у них була важлива місія – висаджувати рідкісні проліски. В руках виховательки – кошик з парост-
ками квітів. Організатор акції Марія Микитюк розповіла малечі про план дій.

У заході взяли участь представники України, Бі-
лорусі, Болгарії, Греції, Литви та Хорватії.
Для довідки: LARP (live action role-playing 

game) — це розважальна гра живої дії. Вона набли-
жена до реального життя. Під час неї використову-
ють менше різних умовностей.

Її учасники виконують певні ролі та колектив-
но створюють свою історію чи йдуть за сюжетом 
творів (на кшталт фентезі). Майстри розробляють 
правила гри, ставлять мету та завдання для персо-
нажів, учасники імпровізують.

Під час проведення конференції організатори 
продемонстрували нові інформаційні системи та 
технології LARP-індустрії.

У працівників Бучанського центру позашкільної 
роботи, які узяли в ній участь, була чудова нагода 
ознайомитися із новою для себе сферою розваг. 
Ці ігри можна використовувати і в роботі з учнями 
навчальних закладів.

За словами міністра соціальної політики Андрія 
Реви, кожна багатодітна сім’я отримає на 3-х і на-
ступних дітей до 6 років щомісячну допомогу в 
розмірі прожиткового мінімуму на дитину. Ці ви-
плати становитимуть: з 1 квітня — 1626 грн щомі-
сяця, з 1 липня — 1699 грн, з 1 грудня — 1799 грн. 
За пропозицією Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана, виплати мають становити 1700 грн на 
дитину вже з 1 квітня.

Цікаво знати, що  в Україні налічується понад 
334 тисячі багатодітних родин, в яких виховується 
1 млн 136,7 тис. дітей, 158,8 тис. з них — до 6 років.

«БАНК ОДЯГУ»:  
нове життя старим речам
В Бучі працює безкоштовний «банк одягу» — сюди можна принести речі, 
якими вже не користуються, та віддати тим, кому вони потрібні.

Банк одягу існує вже півтора року. Через 
великий потік охочих допомогти та чима-
лий обсяг одягу, змушені були переїхати у 
більше приміщення. Обладнали його само-
тужки. 

«Перебираючи свій гардероб, я побачив 
хороші джинси, в які я вже не влазив, але 
і викинути шкода, і лежать й заважають. 
І стало питання, а комусь, можливо, вони 
потрібні. Після цього з’явилася ідея ство-
рити такий соціальний «секонд-хенд» без 
комерційної складової — і в нас вийшло», — 
говорить керівник групи «Добре діло» Сер‑
гій Урбан.

Лише одна вимога: одяг та взуття повинні 
бути чистими та охайними. Приймають їх по 
суботах з 9:00 до 13:00. Також кожен охочий 

може принести і продукти харчування три-
валого зберігання.

«Це не лише банк одягу, це ще й склад. 
Часом, коли ведеш свою волонтерську ді-
яльність, з’являються термінові запити 
щодо необхідності, наприклад, одягу для 
інтернатів або різних речей для родини. 
Тож наш «банк одягу» став дуже крутим 
вирішення питання щодо оперативності 
надання допомоги нашою групою», — за-
значає Сергій Урбан.

Організатори обіцяють, що ця ініціатива 
обов’язково триватиме і надалі, а гардероб 
оновлюватиметься згідно із сезоном. Тож 
якщо у вас є одяг чи взуття, які вам вже не 
потрібні, не викидайте їх, адже вони можуть 
стати комусь порятунком.

 НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

ОДНА ЗА ОДНОЮ СТИХІЇ 
АТАКУВАЛИ БУЧАНСЬКИЙ КРАЙ

Н а святкових вихідних Приірпінням 
пронеслися численні пожежі трав’я-
ного настилу. Лише за кілька днів ря-

тувальникам довелося ліквідувати більше 
15-ти випадків його загорання.

Так, 7 березня у Бучі по вул. Мельниківська 
горіла трава. Гасили 4 рятівників. Ліквіду-
вали пожежу о 18:54, вигоріло 0,2 га.

А вже через кілька днів до міста «завіта-
ла» інша стихія. Завалені дерева та зірване 
накриття на вході до підземного переходу — 
і це далеко не всі наслідки негоди в Бучі.

Так, по вул. Склозаводській поблизу дитя-
чого садочка дерево завалилося на проїзну 
частину дороги.

З накриття входу до підземного переходу 
через трасу потужний порив вітру зірвав 
листи полікарбонату і жбурнув їх на землю. 
Про це написав бучанець Юрій Єрмолаєв. 
Він зазначає, що шматки з одного боку зу-
пинили припарковані поруч автомобілі. На 
зупинці, де стояли люди, великий шматок 
накриття за щасливим збігом обставин ні-
кого не зачепив.
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— Скільки населенних пунктів вже увійш‑
ли в  Бучанську об’єднану територіальну 
громаду? Скільки «на порозі»?

— По факту  — чотири населені пункти 
утворили об’єднану територіальну грома-
ду: Буча, Блиставиця, Луб’янка і Гаврилівка 
з Тарасівщиною. А «на порозі» — ряд насе-
ленних пунктів на певних етапах приєднаня 
до міста обласного значення. Це: Ворзель і 
Мироцьке, Здвижівка і Бабинці. Ведуть пев-
ну роботу громадяни у  себе для того, щоб 
зробити вибір — в Клавдієвому, Немішаєво-
му, Микуличах і в селі Синяк.

— З якими проблемами зіткнулися під час 
створення? І наразі з якими стикаєтеся?

— Насамперед із нерозумінням дер-
жавними органами виконавчої влади 
на  регіональному рівні. Президент, Уряд, 
Верховна Рада, приймаючи рішення, здава-
лося б, мали через свої виконавчі структу-
ри забезпечувати реалізацію цього закону. 
А по факту вийшло так, що районне керів-
ництво, районна політична еліта фактично 
саботували сам процес цієї реформи. Тож 
нам доводилося не  займатися процесом 
утворення громади, а  проводити певну 
роз’яснювальну роботу.

— Якими були аргументи, аби переконати 
мешканців щодо користі об’єднання?

— Саме розрахунковий показник, еконо-
мічна спроможність, моделювання ситуації. 
Розказували і показували, якою буде грома-
да після її утворення, де будуть надаватися 
ті чи інші послуги. Якраз ці аргументи стали 
фактично основою тих якісних прийнятих 
рішень територіальними громадами, які ви-
явили бажання об’єднатися з Бучею.

— Зараз точаться суперечки з приводу 
Клавдієвого‑Тарасового. Що там відбува‑
ється? В чому проблема?

— До певного етапу селищна влада під 
диктовку районного керівництва і зовніш-
них факторів, які втручалися, затягувала 
процес взагалі будь-якого обговорення і 
волевиявлення. Не давали фактично мож-
ливості людям проводити слухання, або 
навіть, коли вони призначалися, їх просто 
зривали. Та все  ж таки громадяни домог-
лися, щоб селищний голова видав розпо-
рядження і призначив слухання, на  яких 
мали розглядати три варіанти: приєднан-
ня до Бородянської ОТГ, Бучанської ОТГ чи 
об’єднання у  Микулицьку громаду. Яке  ж 
було здивування громадян, коли селищний 
голова озвучив, що він вночі скасував роз-
порядження і виніс нове, де на голосування 
була внесена пропозиція об’єднатися з ви-
ключно Микулицькою територіальною гро-
мадаю, тим самим позбавивши громадян 
права вибору.

— Яким вбачаєте подальший розвиток цієї 
ситуації?

— З тієї інформації, що я маю, зухвале рі-
шення, прийняте селищним головою, нара-
зі оскаржується активною частиною грома-
дян.

— Перейдемо до  вже створеної територі‑
альної громади: як змінилося господарю‑

вання у  місті обласного значення і в  тих 
населених пунктах, які вже увійшли до неї?

— Ми лише з 1  січня поточного року є 
в єдиному бюджеті. Зрозуміло, що істотних 
змін або певного фінансування програм 
по  цих населених пунктах ми ще не  мали 
можливості запровадити, так як вони були, 
в інших бюджетах. Наразі ж ми маємо пря-
мі бюджетні відносини між населенними 
пунктами і вже спільно формуємо плани со-
ціально-економічного розвитку, працюємо 
над стратегією розвитку нашої ОТГ в цілому 
і кожного населеного пункту зокрема.

Скажімо, на базі приміщень сільських рад 
ми створюємо центри надання адміністра-
тивних послуг. Так, в Гаврилівці такий регі-
ональний центр надання адміністративних 
послуг, що віддалений від центральної са-
диби, буде реалізований вже в  поточному 
році. І ті послуги, які ми надаємо в Бучі, а це 
197  послуг, будемо обов’язково надавати і 
в Гаврилівці. І так буде фактично по кожно-
му населеному пункту. Амбулаторія сімейної 
медицини в с. Луб’янка, утеплення бюджет-
них установ в с. Блиставиця.

— Після того як місцеві ради були роз‑
пущені, наскільки бучанські депутати, які 
були обрані саме бучанськими виборцями, 
а не тих населених пунктів, дбають про ін‑
тереси сіл, що увійшли? Чи не виходить так, 
що всі рішення ухвалюються виключно 
в інтересах Бучі?

— Це черговий міф, який був поширений 
під час проведення цієї реформи, що коли 
ліквідовуються сільські і селищні ради, 
то  центральна садиба буде в  них госпо-
дарювати, приймати рішення. Насправді, 
на  базі колишньої сільської ради створю-
ється рада громади. Ті самі депутати, наді-
лені повноваженнями до 2020-року, і вико-
нують при старості певну дорадчу функцію: 
розглядають питання, приймають рішення, 
виносять пропозиції старості, котрий вже і 
робить подання на розгляд Бучанської місь-
кої ради. І депутати, маючи висновки всіх 
необхідних структур, приймають рішення, 
не  втручаючись в  діяльність розгляду пи-
тання в тому чи іншому населеному пункті. 
І цю практику нам обов’язково необхідно 
поширити, а  після 2020-року  — зберегти, 
унормувати.

— Міста, особливо навколо столиці, розви‑
ваються. Розвивається і Буча. Але в той же 
час постійно тривають конфлікти між за‑
будовниками і громадськими активістами. 
Як знайти компроміс: щоб і населені пункти 
розвивалися, і в той же час природні ресур‑
си не знищувалися?

— Якщо ми беремо ситуацію по Бучі, то ма-
ємо новий Генеральний план, який ми мо-
жемо переглядати, змінювати лише через 
певний тривалий період часу. І орган міс-
цевого самоврядування діє виключно в су-
ворій відповідності до Генерального плану, 
подобається це комусь чи ні. Якщо брати 
Київську область за 100 %, доля будівництва 
в м. Буча всього 12–14 %. Тож говорити, що 
в нас все забудовується, — це неправда.

— Триває судова тяганина з приводу так 
званого «Бучанського Межигір’я». Активі‑
сти звинувачують місцеву владу в тому, що 

була виділена земля бучанських лісів. Мо‑
жете роз’яснити детально, щоб люди розу‑
міли, про що мова?

— Один мій знайомий, коли подивився 
перший інформаційний сюжет, зателефо-
нував і запитав у мене: а правда, що в Бучі 
була тисяча гектарів землі і ви щось там 
«попиляли»? Бо так посадові особи і Ге-
неральний прокурор заявив. Я  скажу так: 
площа нашого населеного пункту 2663  га, 
то можете уявити масив 1000 га, 890, як було 
заявлено? А суть питання в іншому — немає 
ніякої судової тяганини з «Бучанським Ме-
жигір’ям». Виникла ситуація, що Генеральна 
прокуратура вирішила у певного громадя-
нина Киргана вилучити земельну ділянку. І 
суддя Мікулін кращого нічого не придумав, 
як сказати у своєму рішенні, у мотивуваль-
ній частині, що ділянка є за  межами Бучі, 
скасувавши рішення 2002  року. А  якщо це 
за  межами населеного пункту і ця терито-
рія вкрита рослинністю, значить це преро-
гатива і компетенція Кабінету Міністрів. Це 
хибне рішення, воно переглядається за но-
вовиявленими обставинами, політизується. 
Багато хто з політиків і активістів на  цьо-
му заробив собі популярність і політичні 
дивіденди. Але фактично добру частину 
міста разом і 20  тисячами жителів кинули 
у неправове поле. А ми, як орган місцево-
го самоврядування, і посадові особи, захи-
щаємо власність кожного громадянина, хто 
живе на  цій території, і комунальну влас-
ність в тому числі.

— Разом із збільшенням населення зро‑
стає навантаження на  енергопостачальні 
компанії, транспортні шляхи. Які напрацю‑
вання в цьому напрямку, що будете робити?

— У нас немає стихійного розвитку. Ми 
відповідально розвиваємося і реалізуємо 
намічене відповідно до  наявної стратегії 
того самого Генерального плану Бучі. Якщо 
аналізувати по воді і каналізації — і тим, і 
іншим у повному обсязі наше місто забез-
печене. Більше того  — ми вирішили низку 
питань, пов’язаних із якістю питної води, 
побудувавши станції водопідготовки і зне-
залізнення. Що стосується транспортного 

зв’язку, звичайно, ми постійно, як орган 
місцевого самоврядування, звертаємося 
до  державної служби автомобільних доріг 
України з пропозицією розширити вузькі 
дороги або виконати об’їзд нашого населе-
ного пункту за рахунок будівництва кільце-
вої дороги навколо Бучі. Технічні рішення 
для цього вже є.

— А школи, садки? Це не секрет, що їх сьо‑
годні не вистачає…

— Місто Буча кожні 2–3 роки вводить в екс-
плуатацію дошкільні навчальні заклади. Ми 
будуємо 27  класів в  третій школі, а  також 
споруджуємо навчальний заклад на  тися-
чу місць по вулиці Вишнева. До речі, цього 
року будемо здавати в експлуатацію даний 
заклад.

— Довго будували…
— Довго? Ні, я  скажу, що з моменту по-

чатку будівництва і до  завершення  — це 
четвертий рік. Також в  найближчій пер-
спективі на базі першої школи буде реалі-
зований проект з будівництва загальноос-
вітнього закладу. Фактично зводитиметься 
нова школа з реконструкцією старого 
приміщення. І в  тому числі в  планах міс-
цевої влади є будівництво спортивного 
комплек су в другій загальноосвітній школі. 
Таким чином в нашому місті на віддалену 
перспективу питання другої зміни взагалі 
зникне як таке.

— Через скільки років?
— Я думаю, впродовж 2,5–3 років ми реалі-

зуємо даний проект.
— Відомо, що більшість мешканців Бучі 

працюють у столиці. Як зробити, аби місто 
разом з тими населеними пунктами, що 
увійшли до ОТГ, не стали спальним районом 
Києва?

— Тут можна діяти в  двох напрямках.  Ад-
міністративному — не приймати Закон про 
агломерацію. І другий  — вирішення цього 
питання можливе лише при наявності ін-
вестицій в  будівництво фабрик, заводів, 
підприємств. Тому якраз Генеральним пла-
ном ми і передбачили належну кількість 
територій для того, щоб реалізовувати по-
дібні проекти. 

 РЕГІОН

ЗВІТ ПРО МИНУЛИЙ ТА ПЛАНИ 
НА ПРИЙДЕШНІЙ РІК У БУЧІ

У 2018 році розширено мережу за-
кладів дошкільної освіти. Натомість 
у  закладах середньої освіти від-

крито 225 класів, у них навчається 5806 
дітей, що на 387 учнів більше в порів-
нянні із 2017/2018 навчальним роком. Та-
кож на базі Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ 
ст.  — ЗОШ І-ІІІ ст.» №3 працює інклюзив-
но-ресурсний центр. Для забезпечення 
його ефективного функціонування було 
закуплено обладнання для облаштуван-
ня кабінету  лікувальної фізкультури, 
сенсорної кімнати, клас інклюзивного 
навчання та інше специфічне приладдя 
(119 100 грн).

Щодо медицини — йшлося про запрова-
дження  необхідного програмного забез-
печення  та комп’ютеризації кожного ро-
бочого місця лікаря первинної ланки. 

Також у виступі міського голови йшлося 
про ефективну роботу ЦНАПу, яким у мину-
лому році було надано на 26% більше ад-
міністративних послуг і консультацій, ніж в 
попередньому.

На завершення Анатолій Федорук розпо-
вів, що у Бучі щороку проводиться понад 
450 культурно-мистецьких заходів. Отже 
місто протягом багатьох років — незмінний 
лідер Київської області за рівнем їх органі-
зації та проведення.

Щодо планів на прийдешній рік, серед го-
ловних завдань — завершення будівництва 
всіх освітніх об’єктів, проведення медич-
ної реформи, впровадження інноваційних 
енергоефективних заходів, будівництво та 
ремонт доріг, активізація національно-па-
тріотичного виховання молоді, екологія та 
утилізація сміття.

ВОРЗЕЛЬ УВІЙШОВ  
ДО БУЧАНСЬКОЇ ОТГ

  Світлана ГУРЕНКО 
ПОГЛЯД

За проект приєднання до Бучанської об’єднаної територіальної громади депутати про-
голосували майже одностайно.

Остаточно рішення має схвалити Кабінет Міністрів України. Активісти та деякі депута-
ти не до кінця розуміють поспіх об’єднання з Бучею. Бо ще є не закриті питання.

Про розпуск депутатського корпусу поки що мови не йде. Лариса Федорук запевняє, що 
вони працюватимуть у тому ж складі до наступних виборів.

Відповідно до розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 13 лютого 
2019 року № 65 затверджено висновок Київської облдержадміністрації щодо відповід‑
ності Конституції та законам України проектів рішень про добровільне приєднання до 
територіальної громади міста обласного значення стосовно добровільного приєднання 
територіальних громад села Мироцьке Мироцької сільської ради Києво‑Святошинського 
району, смт Ворзель Ворзельської селищної ради міста Ірпінь Київської області до Бучан‑
ської міської об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті Буча 
Київської області.

Ворзель тепер у складі Бучі. На ювілейній, 50-ій сесії було вирішено приєднати-
ся до об’єднаної територіальної громади

 АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

АНАТОЛІЙ ФЕДОРУК: «У нас немає стихійного 
розвитку — Буча розвивається відповідально»
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У ТРІЙЦІ ЛІДЕРІВ БЕЗ ЗМІН — ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ТИМОШЕНКО, 
ПОРОШЕНКО

ЯК ГОЛОСУВАТИ НЕ ЗА МІСЦЕМ 
РЕЄСТРАЦІЇ

ВІДЕОНАГЛЯДУ НА ВИБОРАХ НЕ БУДЕ

Н а виборчих дільницях під час прове-
дення виборів Президента України 31 
березня 2019 року відеоспостережен-

ня не вестиметься.
Про це заявив заступник голови Цен-

тральної виборчої комісії Євген Радченко, 
повідомляє Укрінформ.

«Відеоспостереження на виборчих діль-
ницях ніяким законом, в тому числі чинним 
Законом «Про вибори Президента України», 
не передбачено, тому цього відеоспостере-
ження не буде», — наголосив Радченко.

Він нагадав, що свого часу на організацію 
відеоспостереження на виборчих дільни-
цях було витрачено 996 млн грн, закупле-
но понад 32 тисячі програмно-апаратних 
комплексів. 

«В результаті з понад 30 тисяч таких комп-
лексів було здійснено трішки більше 180 ти-
сяч заходів в цю систему — близько 7,5 рази 
в кожну дільницю люди заходили подиви-
тися. Тобто, ефективність говорить сама за 
себе», — зауважив заступник голови ЦВК.

ЦВК ЗАТВЕРДИЛА РОЗМІР БЮЛЕТЕНЯ 
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ВИБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА

Ц ентральна виборча комісія України за-
твердила форму і текст виборчого бю-
летеня для голосування на виборах Пре-

зидента України 31 березня 2019 року і форму 
бюлетеня для повторного голосування, яке 
буде проведено 21 квітня в разі потреби.

Відповідне рішення комісія прийняла на за-
сіданні 8 березня, яке відбулося після півночі.

Бюлетень буде містити прізвища 39 канди-
датів на пост Президента України і відомо-
сті про них.

Текст бюлетеня друкується лише з одно-
го боку державною українською мовою на 
одному аркуші розміром 200х800 мм пі-
сочного кольору.

На ньому міститься двоколірний водяний 
знак і захисні волокна з використанням 
захисних графічних антисканерних еле-
ментів, виконаних із застосуванням захис-
них флуоресцентних фарб і елемента, який 
втрачає забарвлення в результаті термічно-
го впливу.

На бюлетені буде виконаний номер ви-
борчої дільниці високим друком із застосу-
ванням захисної фарби, яка проявляється 
на звороті бюлетеня.

Т исячі українців не можуть проголосува-
ти за місцем своєї реєстрації, оскільки 
є вимушеними переселенцями з оку-

пованих Донбасу і Криму. Частина громадян 
навчається або працює в інших містах. У всіх 
цих випадках слід подбати про включення в 
реєстр виборців за фактичним місцем про-
живання, щоб віддати свій голос за канди-
дата в Президенти 31 березня. Як це зробити 
правильно, розповідає Центр громадського 
моніторингу та контролю.

КРОК 1. Оберіть зручну вам виборчу діль‑
ницю

Найперше знайдіть виборчу дільницю, у 
якій вам буде зручно проголосувати. Пере-
лік усіх дільниць міститься на офіційному 
сайті Державного реєстру виборців (drv.
gov.ua). Шукати можна у розрізі округів або 
адміністративно-територіальних одиниць 
(областей). Обравши найзручнішу дільни-
цю у вашому населеному пункті, запишіть її 
номер та адресу. 

КРОК 2. Підготуйте документи, які підтвер‑
джують необхідність тимчасової зміни міс‑
ця голосування

За Законом «Про Державний реєстр вибор-
ців», звернення виборця про тимчасову змі-
ну місця голосування повинне бути мотиво-
ваним. Причиною зміни може бути службове 
відрядження, проживання не за місцем реє-
страції, робота або навчання у відповідному 
населеному пункті або державі, перебуван-
ня на лікуванні тощо. У кожному з цих ви-
падків потрібно подбати про документи, які 
підтверджують причину. Ними можуть бути 
довідка з місця навчання чи роботи, договір 
оренди житла, путівка в санаторій, проїзні 
документи, довідка про взяття на облік вну-
трішньо переміщеної особи. 

КРОК 3. Подайте заяву до Державного ре‑
єстру виборців (ДРВ)

Кожен громадянин, який хоче змінити 

місце голосування, повинен подати заяву 
до відповідного органу ведення Держав-
ного реєстру виборців. Наприклад, якщо 
виборець хоче проголосувати у Вінниці, то 
повинен звернутись у відділ ведення ДРВ у 
Вінниці (вул. Замостянська, 7). Контакти всіх 
відділів опубліковані на сайті drv.gov.ua. 

У заяві виборцю необхідно зазначити 
номер дільниці чи адресу, за якою він ба-
жає проголосувати. Також слід долучити 
документи, що підтверджують необхідність 
тимчасової зміни місця голосування. Під 
час подачі документів потрібно пред’яви-
ти паспорт громадянина України або тим-
часове посвідчення громадянина України. 
Військовослужбовці можуть скористатись  
посвідченням військового або ж військо-
вим квитком. 

Варто зауважити, що виборці, які є пере-
селенцями з анексованого Криму та оку-
пованих територій Донецької і Луганської 
областей, можуть не підтверджувати необ-
хідність зміни місця голосування додатко-
вими документами.

Державний реєстр виборців не приймає 
заяв поштою, тож виборець повинен по-
дати документи особисто. Останній строк 
подачі для голосування за Президента — 
25  березня.

КРОК 4. Перевірте себе у списку виборців
Кожен може перевірити, чи включений він 

у список виборців. Для цього слід зайти в 
Особистий кабінет виборця на сайті drv.gov.
ua. Якщо у Державному реєстрі виборців 
помилкова інформація, її можна змінити до 
26 березня.

У ДРВ наголошують, що тимчасова змі-
на місця голосування без зміни виборчої 
адреси є одноразовою. Це означає, що у 
разі проведення другого туру президент-
ських виборів заяву доведеться подавати 
повторно.

З а результатами опитування, прове-
деного Соціологічною групою «Рей-
тинг» на початку березня 2019 року,  

84% опитаних в тій чи іншій мірі деклару-
ють свою готовність взяти участь у виборах 
Президента 31 березня 2019 року. Найвищий 
рівень однозначної готовності прийти на 
дільниці спостерігається серед мешканців 
Заходу, найстарших, виборців П. Порошен-
ка, Р. Кошулинського та І. Смешка. 

• Серед факторів, які можуть завадити 
проголосувати на дільниці, найбільш ваго-
мими для опитаних є можливі провокації, 
черги на дільницях та інформація про під-
куп виборців — ці фактори отримали 2,1, 2,0 
та 1,9 балів (оцінка відбувалася за 5 баль-
ною шкалою, де 1 — зовсім не завадить, а 5 
— дуже завадить). Менш вагомими є фактор 
поганої погоди (1,7) та наявність планів на 
відпочинок (1,8). 

• Лідером президентського рейтингу ста-
ном на кінець другого тижня березня зали-
шається В.Зеленський, якого підтримують 
24,9% тих, хто визначився та має намір голо-
сувати. Другу позицію займає Ю.Тимошенко 
(18,8%), третю — П. Порошенко (17,4%). За 
Ю. Бойка готові віддати свої голоси 10,2%, 
А. Гриценка — 9,4%, О. Ляшка — 5,8%, О. Вілку-
ла — 3,5%, І. Смешка — 3,1%, Р. Кошулинсько-
го — 2,2%. За останній тиждень електоральні 
позиції лідерів практично не змінилися. 

• Кожен шостий не визначився з вибо-

ром кандидата. Важливо, що найбільше та-
ких серед найбідніших виборців, мешканців 
сіл, більше серед жінок.

• В. Зеленський має найміцніші електо-
ральні позиції у південно-східних областях 
та в Центрі країни. Ю.Тимошенко та П.Поро-
шенко — в Центрі та на Заході, А. Гриценко — 
на Заході, а Ю.Бойко — на Сході країни. При 
цьому, В. Зеленський є лідером електораль-
них симпатій в містах, Ю. Тимошенко — в 
селах. В. Зеленський є лідером симпатій се-
ред молоді і людей середнього віку, Ю. Тим-
ошенко — серед старших виборців. Якщо 
В. Зеленського, П. Порошенка та А. Гриценка 
відносно більше підтримують чоловіки, то 
Ю. Тимошенко — жінки. 

• Антирейтинг кандидатів очолює П.По-
рошенко. Майже половина виборців не 
проголосували б за нього за жодних об-
ставин. За Ю.Тимошенко не віддали б свої 
голоси близько 30%, за Ю.Бойка — 19%, 
О.Ляшка — 17%, В.Зеленського — 13%, О.Віл-
кула — 12%. 

• Моделювання другого туру дало на-
ступні результати: Ю.Тимошенко тримає 
першість у парі з П.Порошенком (28% про-
ти 19%). Водночас, В.Зеленський — у парі з 
П.Порошенком (39% проти 19%), з Ю.Тимо-
шенко (35% проти 22%) та з А.Гриценком 
(34% проти 26%).

• Парламентський рейтинг очолює пар-
тія Слуга народу, яку підтримують 22,4% тих, 

хто визначився та має намір голосувати. 
Батьківщину — 19,1%, БПП Солідарність  — 
15,8%, Опозиційну платформу — 10,2%, 
Громадянську позицію — 7,9%, Радикальну 
партію – 6,1%, Свободу — 3,6%, Опозиційний 
блок та Самопоміч — по 3,2%. Решта партій 
мають підтримку менше 2%.

• Майже чверть не визначилися з ви-
бором партії. За останній місяць позиції 
лідерів укріпилися. В динаміці найбільше 

додала Громадянська позиція та БПП Солі-
дарність. Втрат зазнала Самопоміч.

Аудиторія: населення України від 18 років 
і старше. Вибірка репрезентативна за віком, 
статтю, регіонами і типом поселення. Вибір-
кова сукупність: 2500 респондентів. Особи-
сте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). 
Помилка репрезентативності дослідження: 
не більше 2%. Терміни проведення дослі-
дження: 9-15 березня 2019 р.

КАЛЕНДАР ВИБОРІВ–2019
28 БЕРЕЗНЯ. Останній день, коли можна опри-
люднювати та поширювати результати вибор-
чих соціологічних опитувань.
ДО  ВЕЧОРА 29 БЕРЕЗНЯ. Важкохворі виборці 
з обмеженою можливістю пересування мають 
право звернутись до дільничної виборчої ко-
місії та отримати право проголосувати за міс-
цем перебування (у лікарні чи вдома).

Цього ж дня закінчується останній день агі-
тації.
30 БЕРЕЗНЯ. День тиші
31 БЕРЕЗНЯ. Перший тур виборів (голосування 
з 8:00 до 20:00).

ДО 10 КВІТНЯ. Встановлення ЦВК результатів 
голосування першого туру.

У разі проведення другого туру голосування:
19 КВІТНЯ. Передвиборчі дебати на Національ-
ному телебаченні.
20 КВІТНЯ. День тиші.
21 КВІТНЯ. Другий тур виборів.
ДО 1 ТРАВНЯ. Встановлення ЦВК результатів 
виборів Президента.

НЕ ПІЗНІШЕ 3-го ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ. 
Інавгурація Президента.

НОВИЙ ПРОЕКТ. ДИВІТЬСЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ 
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ЗА КОГО ГОЛОСУВАТИ?

ОБІЦЯНКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 
Загальною тенденцією для вибор чих про-

грам кандидатів є популістично привабливі 
теми: високі зарплати та пенсії з одночасним 
зниженням тарифів і цін, безкоштовна освіта 
й медицина. За рахунок чого це відбувати-
меться — не деталізується. Низка обіцянок у 
про грамах кандидатів узагалі не входить до 
повноважень Президента, а стосуєть ся пере-
важно роботи Прем’єра та уряду. 

ОСОБИСТЕ ТВОРІННЯ 
Деякі кандидати в Президенти запев няють, 

що писали програму самі, інші готували її ра-
зом з однопартійцями й затверджували на 
політраді та партій ному з’їзді. Дехто радився з 
фахівцями або міжнародними експертами. 

Кандидат у Президенти від Ради кальної партії 
Олег Ляшко каже, що писав програму сам: 

«Написав цю програму зі слів шахта ря з 
Павлограда, фермера з Харківщи ни, лікаря з 
Чернігова та вихователь ки з Черкас. Зану-
рювався під землю в шахту, щоб дізнатися 
справжню ціну вугілля. Ходив босоніж по селу, 
щоб не втратити зв’язок з рідною землею. 
Пропах фермою, щоб не забу ти смак справж-
нього молока та ще більше цінувати працю 
доярок. Поба чив, як виглядає пекло, вкриваю-
чись потом біля мартенівської печі». 

Ляшко обіцяє українцям «повний холодиль-
ник», «безпечну шаурму», а також зупинити 
бардак, хаос і розруху. 

Олександр Вілкул, кандидат від «Опоблоку», 
теж твердить, що писав програму сам: 

«Щодо пріоритетів програми, то їх визна-
чили люди і та ситуація, яка зараз є в державі. 
Я за останній рік провів десь 200 зустрічей із 
людьми, і я знаю добре, що людей цікавить». 

Екс-співголова фракції «Опозицій ний блок», 
самовисуванець Юрій Бой ко каже, що не радив-

ся з фахівцями, а писав свою програму «План 
мирного розвитку для України» тільки сам: 

«Програму написав на базі того, що почув 
від людей в областях, коли їз див Україною». 

Кандидат у Президенти від партії УК РОП 
Олександр Шевченко переконаний, що його 
досвіду достатньо для написан ня програми й 
радники йому не потрібні: 

«Партія нічого не затверджує, бо це моя 
кампанія, а не партії. Моя виборча програма 
формувалась на моєму власному досвіді і моїй 
власній роботі, яка була за багато років. Ні 
з ким я не радився, у мене достатньо свого 
досвіду і своїх сил для цього. Я обійдусь без по-
радників! У нас дуже багато порадників, але 
працювати нема кому». 

Самовисуванець Юрій Тимошенко через те, 
що програму писав поспіхом, тепер хоче вне-
сти деякі корективи: 

«Мені допомагали, і це, на жаль, писа лося 
в останній день. А потім, коли я спокійно її 
переглянув, то був шоко ваний, як мене поспі-
шили. Я катего рично проти продажу землі 
будь-ко ли і за будь-яких обставин. Я вважаю, 
що є десятки способів віддати людям землю 
в довгострокову оренду на 49 років, а потім 
ще на 49 років. Тіль ки я категорично проти 
ринку землі. Не можемо ми зараз, наше поко-
ління поділити землю поміж собою. А як же 
наступні покоління?» 

КОЛЕКТИВНА ПРАЦЯ 
Володимир Зеленський опублікував відеоз-

вернення, у якому закликав ви борців допо-
могти йому скласти передви борчу програму. 
Користувачі соцмереж активно пропонували 
свої ідеї, а також ділились основними, на їхню 
думку, проблемами в країні. Але в результаті 
до офіційної програми Володимира Зелен-
ського з пропозицій коментаторів соцмереж 
увійшло дуже мало. 

У команді Зеленського запевняють, що ви-
вчили всі 10 тисяч коментарів з пропозиці-

ями, після чого кандидат разом з фахівцями 
визначив, наскільки кожна пропозиція є 
реальною для вті лення. Зрештою, у тій чи 
іншій формі за лишилося приблизно 60% 
пропозицій. 

«Шляхом аналізу повідомлень на пошту і 
коментарів — був розробле ний спеціальний 
сервіс, який викачав всі коментарі в один до-
кумент — зі брали інформацію про тисячі про-
блем. На сторінці програми на нашо му сайті 
є посилання на коментарі людей, які ми ви-
користовували. На справді їх набагато біль-
ше», — розповіли у прес-службі ЗЕЛЕНСЬКОГО. 

Прес-секретарка Юлії Тимошенко Марина 
Сорока каже, що програма — це титанічна пра-
ця багатьох людей. Щодо програми лідерки 
«Батьківщи ни», то над нею нібито працювали 
багато фахівців: 

«Підготовкою «Нового економіч ного курсу» 
чотири роки займалися понад сотні вітчиз-
няних економіс тів та фінансистів, потім 
розділи обговорювалися та доопрацьову-
валися в профільних колах та в ре гіонах. 
Понад сотні експертів пра цювали над підго-
товкою проекту нової Конституції». 

А от до розробки документів, які лягли в ос-
нову програми кандидата від партії «Основа» 
Сергія Тарути, залучили близь ко 50 науков-
ців-економістів, представни ків бізнесу та екс-
пертів-міжнародників. 

За словами кандидата від Соціаліс тичної 
партії України Іллі Киви, він свою програму 
готував разом із профільними експертами та 
однопартійцями, «які ма ють величезний дос-
від в різних сферах». 

На жаль, перед тим, як віддати свій голос, 
виборці і досі не дуже зважають на виборчі 
програми, а орієнтуються на особисті якості 
кандидатів, як-то зовнішність, харизма, ора-
торські вмін ня. Саме через низьку увагу ви-
борців політики готують свої програми у стилі 
«за все хороше, проти всього поганого». 

  Олександр САЛІЖЕНКО 
 РУХ ЧЕСНО

 ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ

 Дмитро ШАПОЧКІН
адвокат, голова ірпінського осередку 

ГО «Стоп корупції»

31 грудня 2018 року в Україні стартував 
виборчий процес з обрання Президен-
та України. Протягом виборчої кампанії 
українці мають вирішити, хто з кандида-
тів у Президенти заслуговує їхньої довіри 
та достойний очолювати нашу державу 
наступні п’ять років. Прикро, але чим 
ближчою стає вирішальна дата, тим ча-
стіше ми зустрічаємо повідомлення про 
підкуп виборців або навіть самі отримує-
мо пропозиції віддати свій голос за «пра-
вильного кандидата».

Найпоширеніший злочин
Підкуп виборців  — найпоширеніший 

злочин, пов’язаний з порушенням ви-
борчого законодавства. Його справед-
ливо можна назвати «політичною ко-
рупцією»  — найгіршим її проявом. Адже 
наслідки такого злочину впливають 
не тільки на безпосередніх учасників ко-
рупційної схеми, а й на інших громадян.

Так, приписами ст. 160  Кримінального 
кодексу України передбачено, що при-
йняття пропозиції, обіцянки або одер-
жання виборцем, для себе чи третьої 
особи неправомірної вигоди за вчинен-
ня чи невчинення будь-яких дій, пов’я-
заних з безпосередньою реалізацією 
ним свого виборчого права або права 
голосу (відмова від участі в голосуванні, 
голосування на виборчій дільниці біль-
ше одного разу, голосування за окремо-
го кандидата на виборах або відмова від 
такого голосування, передання вибор-
чого бюлетеня іншій особі), незалежно 
від фактичного волевиявлення особи 
та результатів голосування караються 
штрафом від 100  до  300  неоподаткову‑
ваних мінімумів доходів громадян або 
виправними роботами на строк до 2 ро-
ків, або обмеженням волі на той самий 
строк.

Зверніть увагу!
Повторний підкуп виборців чи підкуп 

за  попередньою змовою групою осіб, 
членом виборчої комісії або іншими 
особами караються позбавленням волі 
на строк від 5 до 7 років з позбавленням 
права обіймати певні посади або займа-
тися певною діяльністю на  строк від 1 
до 3 років.

Що робити, якщо вас намагаються під-
купити?
1. Зберігайте спокій.
Не варто одразу влаштовувати скан-

дал, викликати поліцію чи писати пост 
у Facebook.
Це може зіграти на руку хабарнику і 

він може зробити винним вас, адже у вас 
буде недостатньо доказів.
2. Зберіть докази.
За можливості запишіть вашу розмо-

ву з корупціонером на  аудіо чи відео та 
збережіть лист паперу із записом необхід-
ної суми або спонукайте проговорити її.
Крім того, звертайте увагу на деталі: 

ПІБ, посаду, дату, час, місце, адресу, но-
мер кабінету тощо.
3. Перенесіть зустріч на інший день.
Це важливо, адже передача хабаря 

повинна відбуватися лише під наглядом 
правоохоронців!
4. Зверніться до правоохоронного органу.
Для цього напишіть заяву та будьте го-

тові активно співпрацювати зі слідством.
На цей час обмежте коло осіб, які 

знають про досудове розслідування.
«Стоп політичній корупції»
Саме так назвали нову ініціативу ко-

манди ГО «Стоп корупції». Адже з пере-
бігом виборів в Україні зростає необхід-
ність в прозорому і чесному висвітленні 
передвиборчої кампанії. При виявлені 
фактів політичної корупції ви можете 
звертатися до  ГО «Стоп корупції» за  те-
лефоном 044–578–00–04  або до  поліції 
за телефоном 102.
Не будьте байдужими! Не  продавайте 
свій голос!

Покарання за підкуп виборців — 
до 7 років позбавлення волі!

ЯКЩО ВАМ ВІДОМІ ФАКТИ 
ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ В ПРИІРПІННІ, 

телефонуйте за номером цілодобової 
«Гарячої лінії» 

«Стоп політичній корупції» 
(044) 5780004, або за номерами 

телефонів 
в місті Ірпінь (066) 980-92-99;  

(098) 916-10-67

М’ЯСО, ШАУРМА ТА БЕЗКОШТОВНИЙ ХЛІБ: ПРОГРАМИ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ДЕКЛАРУЮТЬ КАНДИДАТИ?828,2

142,8
62,9 48,7

31,3
22,3 18,9

5,5
0,5

17,2

(інформація з декларацій, поданих кандидатами до ЦВК для реєстрації)

млн грн

Петро
Порошенко

Олександр
Вілкул

Олег
Ляшко

Ігор
Смешко

Олександр
Шевченко

Юлія
Тимошенко

Володимир
Зеленський

Юрій
Бойко

Анатолій
Гриценко

Руслан
Кошулинський

ТОП-7 КРИТЕРІЇВ: поради виборцям

Політична реклама намуляла очі, випадає з дверей, 
звучить у перервах улюбленого телешоу. Основ-

на мета — змусити нас поставити галочку навпроти 
розпіареного кандидата. Як не стати жертвою хитрих 
політичних маркетологів? Треба трішечки напружи-
тись і заглянути під яскраву обгортку кандидатів.

1) Політична міграція. Якщо політик не  затри-
мувався в певній політсилі й змінював партії — 
це серйозний дзвіночок. Імовірно, він не  має 
принципових поглядів і шукав, де краще для 
його інтересів.

Перевірити, чи часто «перевзувався» кандидат, 
можна на сайті ВРУ або в незалежній базі політи-
ків Polithub.org.

2) Фігурування в  антикорупційних розсліду‑
ваннях. Про звинувачення політика в  корупції 
можна дізнатися:

• зі ЗМІ, яким довіряєте (сайт Руху ЧЕСНО, 

«Bihus.Info», Радіо «Свобода», «Слідство.Інфо». 
Вони фінансуються виключно ЄС чи США, тобто 
не залежать від олігархів);

• з офіційних сторінок НАБУ, Нацполіції чи Ген-
прокуратури.

3) Кнопкодавство. Конституція зобов’язує нар-
депів голосувати особисто. Кожен прокнопко-
давлений законопроект можна скасувати. По-
бачити, хто кнопкодавив, можна на  сторінці 
Polithub www.chesno.org/presidents

4) Прогули. Якщо ви не  ходите на  роботу без 
поважної причини, най- імовірніше, вас звіль-
нять. У депутатів усе інакше: вони можуть не з’яв-
лятися на засіданнях протягом п’яти років, та що-
найбільше в них заберуть за це зарплату. Якщо 
ви проголосували за людину, яка прогулює, вва-
жайте, що змарнували свій голос. Побачити про-
гульників теж можна в базі Polithub.

5) Декларації та стиль життя. Якщо в політика 
порожня декларація, але він їздить на дорогому 
авто та відпочиває на недешевих курортах — це 
підстава поцікавитись, де він ці гроші взяв. Пе-
ревірити декларації кандидатів можна на  сайті 
https://declarations.com.ua

6) Програма. Я кщо у п рограмі к андидата лише 
загальні фрази, схожі на застільні тости, голосу-
вати за  нього  — навряд слушна ідея. Оцінюйте, 
наскільки реалістичні обіцянки. Наприклад, Пре-
зидент не впливає на тарифи й ЖКГ, для цього є 
Кабмін і місцева влада.

7) Голосування. Нардеп обіцяв скасувати недо-
торканність чи виборчу реформу, але утримав-
ся? Політик називає себе опозиціонером, але 
голосує з коаліцією? Непослідовність може свід-
чити: це вовк в овечій шкурі. Голосування нарде-
па перевіряйте на сайті: https://rada4you.org

ЕКСПЕРТИ РУХУ ЧЕСНО ПІДГОТУВАЛИ ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ, ЗА ЯКИМИ МОЖНА ВИ ЗНАЧИТИСЬ, ЗА КОГО ВІДДАТИ СВІЙ ГОЛОС
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 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ ОТАКОЇ!

ДЕРЕВА ПІД НІЖ

П овідомили про вирубку дерев меш-
канці міста.

«За моєю інформацією, власником 
цієї ділянки є Петро Щербина, сірий карди-
нал ірпінської політики, та Наталья Бой-
чук. Зараз там вже проводяться будівель-
ні роботи, облаштовують фундамент», 
— розповів журналістам ІА «Погляд» голо-
ва громадського руху «Захист зелених зон 
Київщини» Лаврентій Кухалейшвілі.

На місце події одразу приїхали праців-
ники комунального підприємства «Бучазе-
ленбуд», а згодом екологічна інспекція та 
поліція.

Керівник «Бучазеленбуду» зазначає — дії 
незаконні. Орендарі ділянки мали повідо-
мити про вирубку заздалегідь.

«За дозволом вони не зверталися, ми їм не 
надавали, — коментує директор КП «Буча-
зеленбуд» Віктор Галущак. — Існує декілька 
підстав для зрізання зелених насаджень, 
ми діємо згідно з чинним законодавством, 
зокрема постановою 1045, де чітко пропи-
сані ті умови, за яких можна здійснювати 
знесення зелених насаджень».

Загалом на території зрубали близько 
20-ти дерев. Інформації що саме будувати-
муть, немає. Деталі справи з’ясовує поліція.

Незаконна вирубка. В Бучі зрубали сосни, яким було 70 років. Дерева росли на 
ділянці поблизу ресторану «Рим». Земля знаходиться в оренді Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Споруда».Н аціональне агентство з питань запо-

бігання корупції направило до  суду 
83  адмінпротоколи стосовно депутата 

Ірпінської міської ради Ігоря Оверка, який 
не  задекларував понад 15  млн. грн своїх 
статків.

Як відомо, Оверко  — це потужний ірпін-
ський забудовника, який належить до кола 
оточення відставного мера Ірпеня Володи-
мира Карплюка та “Нових облич”.

Так, НАЗК встановило, що депутат не подав 
83 повідомлення про суттєві зміни в майно-
вому стані після отримання у 2017 році дохо-
ду від продажу 83 квартир в Ірпені.

Загальна сума, про яку не повідомив Овер-
ко, сягає понад 15 млн. 196 тис. грн.

Відповідальність за  неповідомлення або 
несвоєчасне повідомлення про суттєві змі-
ни у  майновому стані передбачена ч.  2  ст. 
172–6 КУпАП та тягне за собою накладення 
штрафу від 100  до  200  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що свого часу відомості про 
586 квартир, які у 2016 році були у власності 
Оверка, облетіли навіть світові інформа-
ційні агентства. У 2017-му їх нараховувалося 
уже 186. Решту продав, виручивши більше 
50 млн. грн.

У січні НАЗК в декларації Оверка виявило 

ознаки кримінального правопорушення, 
пов’язаного з корупцією (відповідні доку-
менти направлено до поліції).

А саме  — умисне декларування недосто-
вірної інформації на  суму понад 250  про-
житкових мінімумів для працездатних осіб.

Оверко у  звітному 2016  році відчужив 
412 об’єктів нерухомості. Проте недостовір-
но вказав дохід, отриманий від таких пра-
вочинів.

Депутат також не  задекларував 3  власні 
земельні ділянки в  Ірпені та недостовірно 
вказав дохід дружини.

Загалом встановлено, що у декларації де-
путат відобразив недостовірні відомості 
на суму понад 2,9 млн. грн.

83 АДМІНПРОТОКОЛИ ВІД НАЗК НА ОВЕРКА:  
ірпінський депутат-забудовник не задекларував 
понад 15 мільйонів гривень своїх статків

У Бучі по вул. Києво-Мироцькій опера-
тивники Ірпінського відділу поліції 
помітили два автомобілі з іноземною 

реєстрацією. В одному з них перебували троє 
осіб, які не могли пояснити правоохоронцям, 
чому вони тут знаходяться посеред ночі.

При перевірці їхніх документів з’ясувало-
ся, що усі вони — громадяни іншої держави, 
мають посвідки на проживання в Україні. 
Молодшому з них 27 років, старшим чоло-
вікам — 41 та 43.

Під час огляду автомобілів Honda Civic та 
Skoda Fabia, на яких приїхали ці особи, по-
ліцейські вилучили велику кількість різних 
пристроїв, призначених для відкриття та 
зламу замків.

Це відмички, ключі, викрутки, серцеви-
ни замків різних модифікацій. А також там 
були іноземні реєстраційні автомобільні 
номери.

При поверхневому огляді у  затриманих  
поліцейські виявили сумку. В ній — пакети з 
канабісом та різні ювелірні вироби: сереж-
ки, обручки, персні, підвіски, жіночі при-
краси, каміння. Чоловік не зміг пояснити 
походження цих речей.

Наркотики відправлено на експертизу. 
За фактом їхнього незаконного зберігання 
відкрито кримінальне провадження за ч. 1 
ст. 309 КК України.

19 березня минув місяць, як у Бучі 
під колесами сміттєвоза загинула 
жінка похилого віку. Трагічний ви-

падок завдав горя родині.
Бучанець Віталій Іщенко у мережі Фейсбук 

пише, що автомобіль МПП «Рада» переїхав не-
щасну пенсіонерку. Людина загинула майже 
миттєво унаслідок наїзду колесом на голову.

«Автомобіль рухався назад від сміттєзбір-
ника в дворі будинків 9 по вул. Енергетиків 
та Героїв Майдану, 10. Більшість бучанців 
сприйняли цю новину з великим жахом, бо 
подія відбулася на фактично пішохідній до-
ріжці прибудинкової території будинків 7 
та 9 по вул. Енергетиків», — зазначає Іщенко.

За 30 днів дочка загиблої визнана по-
терпілою, зібрані документи для страхової 
компанії. Потерпіла сторона має за 90 днів 
(по закону) отримати страховку.

«Загибла — пенсіонерка Ганна Сілінська, 
мешкала в будинку 10 по вул. Героїв Майда-
ну з дочкою та внучкою. Деталі слідства 
поки мені не відомі. Але якщо буде публіч-
на інформація від поліції щодо цього резо-
нансного випадку, обов’язково повідомлю 
громаду. Також запрошую представників 
Бучанської міської ради висловити свою 
публічну позицію з приводу події та розро-
бити відповідні заходи уникнення анало-
гічних трагедій у майбутньому», — конста-
тує Іщенко.

«НІЧНІ ГОСТІ» 
З КРИМІНАЛЬНИМ 
ШЛЕЙФОМ:  
у Бучі поліція виявила 
іноземців із сумкою, в якій 
знайшла канабіс, відмички 
та ювелірні вироби

СТРАХОВКА ТА ЗАХОДИ 
З УПЕРЕДЖЕННЯ 
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ:  
минув місяць, як у Бучі 
пенсіонерка загинула під 
колесами сміттєвоза

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

 ОТАКОЇ!

КОМАНДА КАРПЛЮКА НЕЗАКОННО 
ЗБЕРІГАЛА В МІСЬКІЙ РАДІ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ 
АГІТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ПОРОШЕНКА

У переддень жіночого свята в Ірпені 
стався  ще один гучний скандал: в 
міській раді виявили тіньовий штаб 

кандидата в Президенти Петра Порошенка. 
Зокрема свідки повідомляють про десятки 
пакунків з агітаційною продукцією на під-
тримку вищезгаданого кандидата. Один із  
активістів, Святослав Куценко, заявив: «В 
актовому залі ІМР міська влада незаконно 
зберігає десятки тисяч агітаційних мате-
ріалів. Ми викликали поліцію — зараз три-
вають слідчі дії».

За словами депутата Ірпінської міської 
ради Лаврентія Кухалейшвілі, екс-мер Ірпе-
ня Карплюк, який насправді, як відомо, не 
відійшов від справ,  домовився з БПП, що 
він дасть на виборах президента «гарний 
результат» за нього.

«За це йому обіцяють закрити всі його 
кримінальні справи і дати на розрив наш 
95 округ для виборів до ВР, щоб отримати 
імунітет і новою силою почати остаточ-
но розривати наше місто!», — заявив Ку-
халейшвілі.

У зв’язку з даними подіями на офіційній 
сторінці поліції Київщини згодом з’явилася 
інформація.  Пліціянти повідомили, що па-
кунки з агітаційною продукцією в Ірпінській 
міській раді залишила невідома особа.

Цитуємо:
«Працівники поліції встановили, що па-

кет (на фото видно, що пакетів було ба-
гато — ред.) залишив один з працівників 
міської ради. В його діях вбачаються озна-
ки порушення вимог Закону України «Про 
вибори Президента України» у частині 
проведення агітації в державних устано-
вах. Відносно правопорушника поліцейські 
склали адміністративний протокол за ч. 2 
ст. 212-14 КУпАП».

Ось так очевидне стає просто неймовір-
ним. А тому  виникає запитання до праців-
ників поліції: невже вони серйозно вва-
жають, що все це занесла одна людина і 
керівництво міської ради про це нічого не 
знало? Також у громадськості виникає за-
питання: що в цей час робила муніципальна 
варта Ірпеня, яку утримують за кошти міс-
цевих жителів?  

Питання риторичні. В Ірпені добре зна-
ють ціну словам нинішньої міської влади  та  
представникам структур, які приховують її 
великі та дрібні злочини. Навіть пересічні 
мешканці міста у «справі з тіньовим перед-
виборчим штабом» зрозуміли, звідки дме 
вітер і  кому саме належить агітаційна про-
дукція кандидата в президенти Порошенка. 
А дуже багатьом (окрім поліції, звичайно) 
відомо, хто ті агітки мав роздавати.

 Щодо висловлювань депутата ІМР Лаврен-
тія Кухалейшвілі стосовно Карплюка та його 
«договорняків» з БПП, то вони мають під 
собою багато фактів. А один з них навіть 
викликав великий резонанс у ЗМІ. Мова йде 
про офіційну зустріч президентської партії 
«Солідарність» з представниками громад 
Київщини, яка відбулася наприкінці листо-
пада минулого року. Там Карплюка не лише 
бачили серед присутніх, а й навіть сфото-
графували для історії. Що там робив ко-
лишній мер Ірпеня, яку громаду представ-
ляв, а головне — в якості кого?
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СПІВОЧИЙ ТАЛАНТ З БУЧІ
 ОСОБИСТІСТЬ

ВАШУ КВАРТИРУ ВЖЕ 
ПІДКЛЮЧЕНО ДО МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ КАБЕЛЕМ ETHERNET 
АБО ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ADSL 
ІНШОГО ОПЕРАТОРА?

В акції беруть участь абоненти всіх багатоквартирних 
будинків, що були підключені на момент подачі заяви 
на включення.

Для участі у акції Абоненту необхідно:
вказати номер діючого Договору з попереднім про-

вайдером під час оформлення Договору на підключен-
ня послуг у одному з офісів Компанії, за телефоном або 
на сайті.

Пункти обслуговування абонентів:
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86; тел.: (044)  377-7-377 

(044) 363-7-377
м. Боярка, вул. Молодіжна 48; тел.: (044) 377-7-377

Акція діє з 01.11.2018 до 31.05.2019

 Закінчення. Початок на стор. 1

П ереможець багатьох пісенних кон-
курсів Кирило Свита повернувся 
з фестивалю із черговою перемо-

гою — дипломом першого ступеня!
Нагадаємо, що у минулому році буча-

нець взяв участь у конкурсі «Яскраві діти 
України». 12-річний хлопець підкорив 
членів журі виконанням пісні Christina 
Aguilera «The voice within» та став волода-
рем гран-прі Київської області.

«Два роки ми вчили цю пісню. А коли на-
решті вивчили, вирішили взяти її (пісню 
Christina Aguilera — ред.) на цей конкурс 
і вона стала для мене вирішальною», — 
каже Кирило.

Викладач вокалу називає його знахід-
кою та хвалить хлопчика за працю і ба-
жання вчитися.

«Нашою метою було стати кращими. 
Аби дитина заспівала як доросла людина, 
вклавши у пісню всі емоції, техніки вока-
лу і максимально показати себе, — роз-

повіла журналістам ІА «Погляд» викладач 
вокалу Анна Бованенко. — Кирило дуже 
талановитий хлопчик, у нього хороший 
слух, хист, він старається, працює і, го-
ловне, отримує від співу задоволення».

Кирило займається вокалом з шести 
років. Він — лауреат багатьох всеукраїн-
ських і міжнародних конкурсів та фести-
валів. Та попри це у юного бучанського 
співака ще багато талантів. Нещодавно у 
Кирила з’явилося нове захоплення. Тепер 
хлопчик озвучує фільми та мультики.

«Все почалося з цього конкурсу 
(«Яскраві діти України» — ред.), веду-
чому-хлопчику запропонували взяти 
участь у кастингу щодо озвучування 
мульсеріалу. Проте він був вже дуже до-
рослий, тож запропонували мені. І так 
почалася моя кар’єра в дубляжі», — каже 
Кирило.

Проте наразі всі сили хлопець віддає 
співу. В березні цього року Кирило Сви-
та представлятиме Київщину на конкурсі 
«Яскраві діти України».

 ЗДОРОВ’Я

А вторами проекту ви-
ступили 13 народних 
депутатів: Оксана 

Білозір, Віктор Кривенко, 
Олена Ледовських, Вале-
рія Заружко, Леонід Ємець, 
Павло Кишкар, Іван Спориш, 
Ігор Шурма, Юрій Соловей, 
Віталій Корчик, Володимир 
Шкварилюк, Геннадій Кри-
вошея, Оксана Юринець. 
Про це повідомляється на 
сайті парламенту.

Автори законопроекту 
ствер д  жують, що міні-декрет 
для батька дозволить йому 
проводити перший період 
після народження дитини із 
сім’єю та сприятиме догляду 
за новонародженим.

У пояснювальній записці 
до законопроекту заува-
жується, що згідно з дослі-
дженням міжнародної ор-
ганізації Save the Children 

Україна знаходиться на 
78 місці серед країн світу 
за рівнем материнського 
комфорту. Можливість от-
римання такої відпустки 
передбачено в законодав-
стві багатьох європейських 
країн. Зокрема, Норвегія 
надає два тижні додаткової, 
повністю оплачуваної від-
пустки батькові. В  Ісландії 
чоловік, у якого народила-
ся дитина, може отримати 
відпустку на три місяці на-
рівні з жінкою. У  цей час 
йому виплачується допо-

мога в розмірі 80% від його 
середнього заробітку. У Ве-
ликобританії батько дити-
ни має право провести до 
двох тижнів із дитиною зі 
збереженням зарплати до 
90%. Португалія зобов’язує 
законом батька провести з 
дитиною 5 днів в оплачува-
ній декретній відпустці. За 
порушення свого обов’яз-
ку на батька накладаєть-
ся штраф. Таким чином, 
законодавство цих країн 
сприяє, щоб обидва батьки 
перебували з дитиною в 
перші місяці його життя.

Беручи приклад з Європи, 
в Україні теж на законодав-
чому рівні слід забезпечи-
ти доступність чоловікам 
на отримання десятиден-
ної оплачуваної відпустки 
у зв’язку з народженням 
дитини.

МІНІ-ДЕКРЕТ ДЛЯ ТАТА ПРИ 
НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

ЗРОБИ СЕЛФІ З ЛІКАРЕМ — 
РОЗКАЖИ ПРО СВОГО ФАХІВЦЯ

Для забезпечення доступності рівних можливостей догляду за новонарод-
женою дитиною у Верховну Раду подано законопроект «Про внесення змін 
до статті 17 Закону України «Про відпустки», який дозволить чоловікам 
брати 10-денну оплачувану відпустку після народження дитини.

Національна служба здоров’я України запустила проект «Селфі з ліка-
рем» — #СелфізЛікарем. Проект покликаний дізнатися більше про лікарів, 
яких на сьогодні в електронній системі охорони здоров’я зареєстровано 
21 725. За даними дослідження «Індекс здоров’я», 76% пацієнтів задоволені 
обслуговуванням лікаря, з яким підписали декларацію.

Щоб взяти участь у проекті «Селфі з лі‑
карем», потрібно розповісти про фахівця, 
якому ви довірили піклування про власне 
здоров’я або здоров’я вашої дитини. Або 
можна розповісти історію про лікаря-ко-
легу, що надихає вас своїм прагненням до 
розвитку та новаторства. Керівники мед-
закладів можуть дати інформацію про під-
леглого, який, виконуючи щоденну роботу, 
подає приклад не тільки професіонального 
ставлення, але й сервісу та людяності.

Потрібно надіслати:
• селфі з лікарем

• ім’я та прізвище лікаря, його місце роботи;
• 3 речі з його практики, що вражають вас, 

як його пацієнта, або надихають на розви-
ток, як його колегу;

• випадок з життя, пов’язаний з героєм істо-
рії, що викликає подив та вдячність;
на електронну адресу: 

Kateryna.Pavelko@nszu.gov.ua
Кращі селфі та історії будуть опубліковані 

на сторінці Національної служби здоров’я 
у мережі Facebook, а переможці — тандеми 
«автор-лікар» отримають приємні брендо-
вані сувеніри.
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 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

 ГОРОСКОП

Овен. Чекати чогось 
незвичайного і яскра-
вого Овну не варто, 

адже життя буде йти в роз-
міреному темпі. Хоча ви самі 
пізніше зрозумієте, що краще 
спокійна атмосфера, ніж не-
сподівані події. Хтозна, куди 
вони заведуть?

Телець. Тельцям зорі 
прогнозують в цьому 
місяці стабільність у 
фінансах. Вам не тіль-

ки віддадуть борги. Можливо, 
запропонують перспектив-
ну роботу, оклад якої в кіль-
ка разів буде вищим за попе-
редню.

Близнюки. Близнюкам 
не слід чітко планува-
ти своє життя. Адже, 
все одно все буде від-

буватися не так, як хочеться. 
Сценарій вам не знадобить-
ся, а ось пильність потрібна у 
всьому.

Рак. Давно хотіли бути 
в авторитеті? Що ж, 
Рак посяде роль лідера 
в колективі, що йому 

дуже імпонує. До речі, під ва-
шим чуйним керівництвом 
співробітники швидко закін-
чать давній проект.

Лев. Гороскоп обі-
цяє Левам прекрас ний 
вес няний місяць, коли 
можна не хвилювати-

ся через дрібниці. Ви станете 
справжнім реалістом — з ши-
рокою посмішкою на вустах.

Діва. Хто добре попра-
цював, той може гід-
но відпочити! Саме та-
кої схеми життя ра-

дить дотримуватися Діві го-
роскоп на квітень 2019 року. 
Якщо поставите перед собою 
конкретні цілі, то досягнете 
успіху.

Терези. У Терезів пре-
красний місяць для по-
зитивних змін. Ідеї вті-
ляться в життя, друзі 

підтримають, а творчі заду-

ми принесуть плоди у вигляді 
великої суми. Якщо Терези не 
полінуються, то займуть гідне 
місце не тільки в колективі, а 
й у вищих колах.

Скорпіон. Якщо Скор-
піони вирішать про-
демонструвати кра-
щі риси характеру, то 

успіх і прибуток їм забезпе-
чені. Начальник впевнить-
ся у вашій відповідальності і 
працьовитості, а це — чудове 
підҐрунтя для якнайшвидшо-
го підвищення по службі.

Стрілець. Гороскоп про-
рокує Стрільцям роман-
тичний період, коли в 
любов можна занури-

тися з головою і навіть біль-
ше. Відносини з обранцем бу-
дуть гармонійними, ось тільки 
ревнувати його до всіх підряд 
не слід. Можете самі все зруй-
нувати.

Козеріг. Професіона-
лізм, завзятість у Ко-
зерога на високому 
рівні, тому гороскоп 

на квітень 2019 року бажає 
їм реалізувати задумане і не 
озиратися на минулі невдачі. 
Чим впевненішими, наполег-
ливішими ви будете, тим кра-
ще для кар’єри, фінансово-
го стану і репутації в суспіль-
стві.

Водолій. Якщо Водолії 
припинять дзвонити і 
розмовляти по дрібни-
цях, то обов’язково до-

сягнуть намічених цілей. По-
старайтеся більше слухати 
людей, особливо, партнерів у 
бізнесі і колег по роботі.

Риби. Якщо Риби мрія-
ли поїхати у відпустку 
до теплого моря, то в 
цьому місяці ви може-

те втілити свій задум в жит-
тя. Всі турботи і клопоти за-
лишаться позаду, коли ви ся-
дете у вагон або літак, взяв-
ши з собою за компанію вір-
ного друга.

УКРАЇНА ПЕРЕЙДЕ 
НА ЛІТНІЙ ЧАС 
31 БЕРЕЗНЯ

Згідно з постановою 
Кабінету Міністрів перехід 
на літній час в Україні уже 
понад 20 років відбувається 
в останню неділю березня.

У 2019 році переведення 
годинників відбудеться в ніч 
проти 31 березня.

Стрілки годинника необ-
хідно перевести на годину 
вперед. Отже, о 3-й ночі 
розпочинається літній час, 
тому прокидатися доведеться 
раніше.
Довідка від ІА «Погляд»:

Стрілки годинників в Укра-
їні переводяться двічі на рік. 
В останню неділю березня — 
на годину вперед, а останньої 
неділі жовтня — на годину 
назад. Це необхідно для того, 
щоб наблизити адміністра-
тивний час до сонячного.

Для багатьох Великий піст ототож-
нюється з утриманням від їжі тва-
ринного походження. Фокусуючись на 
одному, люди часом забувають про 
не менш важливі правила цього періо-
ду. Великий піст – особливий час, коли 
людина повинна очиститися фізично 
і духовно. Неабияке значення має саме 
очищення розуму від неправедних по-
мислів, заздрості, також варто зосе-
редити увагу на молитві, відвідувані 
храму і утриманні від плотських утіх. 
Але про все послідовно.

Коли починається?
Цьогоріч Великий піст починається 

11 березня у понеділок і завершиться у 
суботу 27 квітня. Ймовірно, чимало лю-
дей задається питанням: від чого зале-
жить рухливість дати святкування Вели-
кодня? Сьогодні Українська православна 
церква керується так званим у народі 
«старим стилем». Чільну роль відіграє 
великий юліанський календар. Більшість 
вважає: юліанський календар — для пра-
вославних, а григоріанський — для като-
ликів. Насправді це не зовсім так.

Дата початку посту для кожного року 
різна: залежить від особливого обчис-
лення — Православної Пасхалії. Це пев-
на система розрахунку, яка визначає 
початок і кінець посту для кожного року. 
До речі, рухливість дати Пасхи пов’яза-
на з відсутністю чіткого числа смерті та 
воскресіння Ісуса Христа. Отже, після 
обговорення цього питання на церков-
ному зібранні було розроблено таблиці, 
які надавали можливість розрахувати 

число святкування Великодня. Україн-
ська православна церква досі керується 
цими приписами. Таким чином визнача-
ється великодня дата й нині.

Історія
Потрібно відзначити, що Великий піст 

вважається одним з перших христи-
янських. Джерела свідчать, що перші з 
християн дотримувалися 40 днів посту 
ще в апостольські часи.

До речі, цікаво, що піст триває стіль-
ки, тому що свого часу Ісусу довелося 
7 тижнів ходити по пустелі без їжі. В ре-
лігії вважається, що таким чином його 
перевіряли на стійкість перед можли-
вими спокусами. І саме той факт, що він 
витримав це випробування, став клю-
човим у порятунку людства.

Правила харчування у Великій піст
У дні Великого посту потрібно від-

мовитись від м’ясних, молочних страв, 
не можна вживати яйця. У пріорите-
ті — сирі овочі та фрукти, горішки, су-
хофрукти. Рибні страви також варто ви-
ключити з раціону.

Риба дозволяється лише 7 квітня, на 
Благовіщення Пресвятої Богородиці, та 
21 квітня, у Вербну неділю. 20 квітня, в 
Лазареву суботу, можна вживати рибну 
ікру. У всі інші дні риба забороняється.

У перший день посту, 11 березня, не 
можна взагалі нічого їсти. Наступні чо-
тири дні (12-15 березня) — сухоядіння. У 
вихідні (маються на увазі суботи та неділі) 
допускається гаряча їжа з рослинною олі-
єю. У всі наступні седмиці поста принцип 
обмежень у їжі один і той же: понеділок, 

середа, п’ятниця — сухоядіння, вівторок, 
четвер — гаряча їжа без олії. Зі спиртно-
го можна червоне сухе вино не більше 
250  мл на день. Алкоголь дозволяється 
тільки в неділю та церковні свята.

Після озвучених обмежень у більшості 
виникає питання — що їсти у Великій 
піст? Ви можете вживати: їсти хліб, при-
готований без яєць і масла, овочі — як 
сирі, так і варені, тушковані або запе-
чені, сезонні фрукти, різноманітні каші 
без масла, солоні, квашені та маринова-
ні овочі, ягоди та горіхи, зелень і пря-
нощі. Також можна готувати і солодощі 
— пісні десерти.

Та, завіряють священнослужителі, го-
ловне — пам’ятайти: Великий піст — це 
не дієта. Думайте про цей період як про 
зцілення. Живіть із відкритою душею та 
добрими помислами в серці!

Обмеження під час посту
На період посту заборонені гучні роз-

мови, лайливі слова та різноманітні 
конфлікти і сварки. Не можна тримати 
зло на людей, ображатись, злитись і 
бажати комусь поганого. Не можна за-
здрити та брехати. 

Варто також обмежитись у святкуван-
нях та вечірках і забути, хоча б на цей 
період, про свої шкідливі звички, такі 
як паління, алкоголь чи переїдання. 
Потрібно більше часу приділяти своє-
му внутрішньому стану та роздумам над 
тим, чи правильно ви живете і як мо-
жете зробити себе кращим. І вже потім, 
разом з цим, дотримуватись заборон у 
харчуванні.

 ДОЗВІЛЛЯ

ПІСТ-2019: історія, традиції, обмеження

ТЕПЛИЙ ГАРБУЗОВИЙ САЛАТ
Інгредієнти:
• Гарбуз — 400 г
• Цибуля — 1 шт.
• Перець чилі — 1 шт.

• Болгарський перець — 2 шт.
• Помідор чері — 5 шт.
• Бальзамічний оцет — 1 ст. л.
• Кунжут — 20 г.
• Арахіс — 30 г.
• Спеції та зелень

Приготування:
1. Розігріти пательню та висипати на 

неї нарізану цибулю. Додати оливкової 
олії та смажити. 

2. Перець чилі нарізати кільцями і до-
дати до цибулі. 

3. Нарізати соломкою болгарський пе-
рець і відправити на пательню. 

4. Натерти гарбуз на крупній терці і 
висипати до овочів на пательню. Дода-
ти приправу.

5. Висипати на пательню цілі помідори 
чері і обережно перемішати страву. 

6. Перед подачею полийте салат баль-
замічним оцтом та соком лайма. Посип-
те насінням кунжуту та горішками.

 СМАЧНОГО! Не дивлячись на те, що піст — перш за все обмеження та очищення, цей пе-
ріод — не привід забути про смачну їжу. Перша асоціація з пісною їжею — прісне 
і несмачне. Але насправді це не так! Повірте, навіть пісні рецепти можуть бути 
смачними, якщо прикласти трошки зусиль і фантазії. Пропонуємо вам страву від 
ІА «Погляд», яка змусить вас по-іншому подивитися на піст.

Хто поїде у відпустку в квітні?

 Підготувала Тома ТОЛКІНА


